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 5 ْ' ىماحرل ارمجرلا هد اوسلو »

 ضر اعمال نو بهمالاك وت ١ ةدحال تاس
 تايالم نيا زعللع هةولصناو ؛هم أكحاف هن
 ماركت خلى وز هجاحصاد هل اذعو «مالضملا

 ما فرجود ىئغلا هسا فزيتمل لوقف ناعنو
 ضر امن دل اسر هله ه« ىدارؤبل اروع ن١
 هاضملاق او وحاول ايزاعمج نكت اللا

 مىدعل اهلي اسهحربتكنث اخدق ناك نيك
 اجىلا همجارلا فكن سنح تثول' ةدعاسم
 ه نار١ تالا تت توت تكد عحار نيش

 د لل اس زم عونا از ملكت هسازج اجالدالن اسما خابناف ام تقحلاو انام
 انزي]ن اسرلا:> اههرطىلا ةمجارملازع
 : 9 اا تم در اعقرتع هاطقلاب أىلم
 22 ناخا تعداازا حجرات اللا

 « ةنيسل ا اىرتم ةرحاو لكء اق او لحر
 ند قرذ ةزذ ىرربال زل ابحاك' قيس
 ١ سابا عرس 1 نال مدهزلا فيدو
 قالا صن اممو نيقيل اذ قئرط او
 مول منال ط كارداور
 بيم أنا أمد تصنع ردي مد اممذ



 ١ ٠ ًاهلق خال ؛طولا لج 0 فقصنلا

 ا ى دوو قد واسع ضاره ن ا١انهد
 ِ ناو لوجرلالش ةقرفل ا تن اكو دقعلا ىف
 عما مزح ةدحاو لكؤئطضي نيتلتخم انناك
 بحت نقل ١ ةيوعسم نكي مل ناو اهضربم

 ”ناوربلاة صد كرياع) ةلحاو ةعتم

 ظ أىرم ثدحاو لكل بح لوطجرل ادعب مقفل
 ْ الاف لوثجرلاهرفتتس ١ متال لح احكلاربلا .
 ردا مرل اواتلق أمنا ىئّش هن طقس ٠
 ايحاكتئضن اهرحا نيعول ميدزلا نال هب
 دقو ىرخال !ٍشدو هديب قرهو امةداضنلا

 داعلار رد مرثسى هللسلا عم انركذا

 ةامام اكتيعد اذ ١و فالحل مانيش

 كعرأو مم [ماامجلا ةليسلا احان كت
 لما ابشو اايمادا اميتخا مدا 0

 ودهن او اب حاكت هيفعداىزلا تقولا 'ّ
 2 ىثل او هات تماناؤرخاؤأا 3 4

 ظ دوبل عاحالاب ةسافن'م اختنا 7|
 | اول ايعزتع ابا نايت ة طي 0

 ظ صك اى نحال تجرد لم اضم ابهحامكب '
 ىلع هزرلا ت تماك او ترغح ناف هينائلأ 'ٍ

 * رع
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 هثاز نما اهوغعي ةرش اهلا تعواام
 1 داهلا فيدو م ىزلا نيد فرعدو
 مولا ةنرجب رف اذا عاكتئضتي تك ذ
 داقحلا:> ئضاخلا ة رب ف'تعتلدالو

 رارفا ىلع ةنس ضاشلا تءاقا51١١انكو
 الام اكثئطقد ال ةيساند'# اكثيوكوللا
 221 تاقاولو رد اهلا م اكبتىنمتي د
 اهلموااهيزخد داهههاب موزت مناي ةدند
 ةرذ اجل نيد ىف املا قرف ةوبيشد اريسه و١

 رع از ةيئآخلا م اىئىعمتالو ىئرلا فدو ْ

 ىعد اجوعسك لق ىق ناحو 2 تلخككذا
 ردا ةارلا تعواو ئل اب اهجو زترالا مفرلا
 . ىصخ هاع داامزع ةريملا اماتاو قفل اب
 4 ماتثاو هزادزلا تت نازلا ةننس

 . اطمملجتو ةتينح قابدمن ةليب ا نم
 ' صيغ هرجاصووع دلعأ يجركف لك هسا
 /  تمداحاو تشي حاتلحاذ اذ و اكتد' خسف
 لبعو نيييصسملا ليسن ارم بيش شيصسنملا

 عيم (ىرل'ل وف لومل درا, ةيعد فقسوبد١
 اوه زاعرش كن ىتي قاد نال هجئ
 هدأ ىكري وا جار د هرثع نو داجوعمي نا



 0 يو م
 كشط أك يللا هادا نا لجرىع ةسللاةإو

 تحادا مث اهروضق د تريزا مودم
 كل ذ قابحو زت ناكرلا ةبساارخلا هاا
 لصرخا زماني بليت ل ناسا مولا
 ىداأزا ناضاح زم دورثلا سزوتيف
 هرب امهم لك ماكاو اما و اكن نانثأ
 ألح ا فم ق بسلوفو ةهنحو زاهدادع

 لش ام نوبل لاسلمبل م ةرحاوي ىدد ح

 عصر و كارخش 3 ول ل يقد ال لحلا تالاعبب
 مشررص ىمهحوز 1 4 ةارللا قدرصتولا
 اصف اتقواذ ١ اما نآ عملا ذاق
 لبضاهرحال ترا ناو ىوا لوال'تتولا
 مادا ناو أعةداأصتل تاما هشبلا هةماكأ

 نبئىوخا ةلئملا نال اهل نق هتيبلامحالا

 ةارملا 5 ىوعرل اداهدحإر زن متولو را فه
 مثىماقلا اهبوطقد ةنزبلا اق اذ نىك
 مل كريز لثملع ةنيبل 'ماقاورغ الاجموا
 الذ يكدك لو هال !ءاصملا تال اهيركح
 تقوم نال اود لد هلة موه اب موس
 لوؤلا 3و ااه هاف هال اهقءاس 1-0 3



 "و يلطف ةاها تناك ذاأح و تبمس

 قيسالح و لعالا مد اجلا ةينيز بقت الهاف

 : صنم ! زم توصل و مادبا نع

 1 عداخلا نهرو
 ىنمتولذ نيلاىذ ةلنويب ىطغي ”دانالب

 ىععن) هرداوذ نهر م "يبن مدان

 ككمللا تيلاعمف اللا ثلثا هحاس

 -- - لوجلاو 6-0 اددويشملا

 ا مايكل الع ةنيبلا أمزم دحاد يافا
 تتكوو م اىثل١ايمتدآ تآدأ اريهدحال ىععد

 تتولاو 01 نع ه دوعع 0
 رخ اتق تول موداعدحإ تكد ناو ىلواومم
 ىردومه تقود مكه اديذ تارلاثاالا

  رخالا تقود د لو أيعبحا تولانكو ديلا
 ماهل لع 3 ةنيد“ ماكآ تقود لل ىدلا ناالا
 ديد ىف ةارملا تتاكولو ىواوج كوعملاو

 قهن تو زفارما اننا دوبصرممق اهدحا
 اوودهشر حالا دومهشو مل الاحد ةنحوكتم ادا



 لب ال ميضعب لاك هش اوئلتخا اههوزت ثا

 ىف أمم ادب اى 5 ةاثب تالي إى 3 ةليب

 عا بسال عاوز د٠(داخلا ةينيدع
 دل زن تن اكهحولاانهلعاوربش اذا

 ةيند لبظف لاذ كلا قلطملع ةدابيثلا

 01 ١ لاك باكر

 هليل الحو هح ءو راما انإما دوميشلا
 ريصت ال وا ١ 5ر1 تعستالع هول

 أاككلوحو يعم بيصاالا مل الخد هتحوكت
 م: تامدحا و ببسب جلع ذل: 3
 ١نالل ثلملا فال ءاوس ببسلاركذو

 قعىلو اد اريطعجرسيلو هيب يسارا
 تلئا5 ناهض اق نرلسل 0 تاو الث عملا

 لاق كلم ّيلو : وات دلع ثادد دركما

 5 ار اوقل اذ تكس لم جيدزلا

 .ملرل لوهلارثز لاكو دففلا ودل

 تسال ىلوا اهني ةئيسلا اهات اولو

 01 أبدع تثب مدزلاو ورلا

 تنصر وا تزاحا انيإلع ةشدموزلاءاخأ

 تحجر درلالع ةنس ىتماقو -: ماع نيرح
 دلما لجو مو دلل 'اجاشال عمدالا ةلرب



 اهعججوزر 5! تكول ملول مرش نقلا ا
 رحال 'ل جال ١ع ىف تحورت تلاق مث سسحأ لصرلا 00

 دول ورا هحاوثب ترذاعنلل إف ةشس نقم
 دال ان نجتمد اميضامز اهدازفا لع دوميتشا
 ”رطخاو تايد اعياد دونيلا لاسا فسود

 لمد جارما ماض وع ةنلا تالاعر ماداونو 0

 كح نول نجحاو عمد تاو املئطخي اميتوم 1 ١

 ةكرشل لمت رذأو ثاريل' تولاععب عاكتد١ ا
 ةليللا ماكاو رتارما اجا 3( ام اقع داولو :

 لهرد اود ةارما اما ةارلا تغداو ككل ذوع
 ليحمل او لكي ذوع ةنيسلانم أد ١١ حال هر
 تن أكولد ىكدملا ممزل' ة هش ها
 ةالما ازا لجل لع ةنيش اتم ان) نيحارلا
 اا هل تناك لملاك ةاصامدا
 .: اككؤإيشا خدحأو لكمائاوند تاحض اك
 ظ ىتعق رينؤصذ هارما عاحتوع ةرئاصن ةديبم
 ١ فارهل معي قسون ىارتع و اهرتع سما
 "0 رك ذا زيجول زم معلا لصنا ةدامثتي اب م

 ىثرمل ةارلا ترق اف رخامي ةيصو هاما عاكن

 د ان)ىاعقب يرات> تدوس ةليد'ماتامىث
 هه
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 ا ا م لبا امكو هدومي راو

 ادعد اتقوركد وارك ت قو ف ثاني

 5-5-5 مدان ةنيب تاك عيال ةنيبل
 لاغة بلل ذ قفاو اذا الا اهب ديلاكذ ةنزب
 نجح عنادا موز نالبف اههتحوذت
 دذن ال قلد ىقفلا 1 د فد ىفففلا

 لك ةائاؤ ناد ءّراش ١ ذانبلالكذ ةثر
 ًامجرحاتدذ ' ةبههو 1

 ناكولانكو ةددرف نب اكول ايام د١ ناك
 صنم ف وكت امجال اديلع ل وحد اهرحإل

 ١نمهزق اههوزت ردا ةسرخالا اا ناو

 ا !ماق اىدلد اهبرتقبوضاهل'ناف
 -نازؤأ مارح انيبصغرخ إل ن١ تش

 نو مداعا انياىعرد امزهإك ة لما ىف نانا
 0 نا هوجو ىلع !زىيذ لك ذلع ةليدلا
 ب اجزكلو وس! لعاضراو ؛؟ وس امر ات و
 هتلثد 'لوصطل ' نجف اشرد لو ادي امهم
 حي ف ادوتسا اهمال اهرحال : ةارل ابوععد
 اوس ال عاشزا تادئاقحعسالاف تابوحست

 تحنر هني نال لوذش١ اد اضضخال نال

 بعرق رخالا ةدؤدملو امصرحا را تاد ىيلاي



 اناطيوعتملا لكنا هرم ند نال دا مد اننا
 ىقعلزناهرحارش ةرحاو ةاهج م ل قلت
 اهرحل تذاثادىوأ 6 قيس ارككمرتا

 دارتالات ال ل ترئائزنج عش جر انو خاللو

 2 اضداازنوأشوجهرع اعز أتن نام بلا لومي
 قس ناو ىيلاو دارك ال ١ هش ريمي الو موج فع

 تواتفل ا ةمتن تايملاب ءىضف اييدحا د
 أخر ناورهملامامت هيلعيصتو ةئازحلا

 اصونس عاعشل اطح اةرارش ةرماخا
 رهل قصد شحوذل ١ دحام لع رع بحيو
 ةمااالع قحآو جدد تارئأديح ن .اثربو

 ىلع ةنيب تارملاةتءاقاو اهعوت رثا ةاع ايداع
 لجل ةليد ءانيسل افاهحوزت ماوكتبلهر

 لاشثح ما 1 اوخرمو دارا اهكآغرا
 اهئازالائداو ةئيلامأتاو 000

 توماأمشاو نبين عز ذب ءتلوجدحو أما
 ةيدض ةليبل'أماقاو ني ةامئاد كلزبمل
 يقتل" اوم قيل وق مادنأل والات
 لكلاو كاي لاهر انا ت تنيثو مري ا تروك
 مأكل درعة: : تءاوا ذا عجرتلل بجوغ

 و ةثيلإم اقام وز او ول اءتع



 ؛ ابل اوهو لمفل تتنازل ين
 . نا ىجف :دالول امعب ناوزل !جذآنت ذأو
 رصلا اراجع داوداسشلا موثزل احداف هداضو

 بسف ءاشل اري نم ةينبلشد ة هى 'احاتاو

 ىعت ل1لدؤ تاحوذل ا تلتخاوَلا ثباقرلولا
 ر مبرر نتا وذت تهرب ناو نمر ن
 وا واط دياهزش ناك ناب (دزلل لكلا
 تن نا ةضو دار يه ظل ناللخا
 لشاعر نا مفزلاغخوه الغل اذالخ
 ترشد انرال كاوا هيعرداعلشم ناكتاباهل

 لل رمد ل نامه اضل !ضالا جوه دلما
 امم ةكاو ١ هتعدا اهلك ١ ن اكن اب ًاموتجدحاولا

 بجو تانثالا 2. امياوسس ال طف است هأعوا

 ني ولاد اطخاتشن دب ةشينو ةدأد ال تن - « انهتنم ْ

 ةارمل 32 وبسم د شالت قواارجدحا

 عزل اعداوضرن ل منل ابعد اهحدذ اهأبا نا

 ةارلالوهلوش'ن مقنع 1 اهجوز اهابا ثنا

 تشات اكازتا5 ١ 'تماقأف ةنيش'اماكا ناو

 0 م أمذلا تقو هتس نرشع

 تن امك نيدس تام تنبا تناكأبزا

 5 مج ام انك ة اللا



 بحاص هد (مصودو هتنرسإم اتارث اشك اههنسب نال

 7-00 لاك تحزمحولا ْ

 اهجوز رنا ةنسيتم ا ةاو غول خاهودإ هن
 تدل لوااّوتش اهاضرىخن اعواد نعد هدم
 0و انابث اوك تناحو خولي !ةنيب اهتم
 قا او ثلاي ةارملا عام ميوزتش ١ ةزبل ماد[ لجر
 ظ فل ارهملاو نيزمل العا ههوزت نا ةليشاةارملا

 نيل رعابطا ةنيبل ابل مقاول ام فالخ
 نكل أذ ثلايهإ ازمثاتاةلدمل اعرتلاءاكاو

 فحاماكو غضا[ جالا ككل 'نأل نانا
 تانيبل 'ترثاهزنرخالا اعد طبق لتع ىدا
 ارتعأي فل'بحوو ايقداصل عامكل !خيشدو

 3 ا ا مج و عاقزيلا

 كال هس زم ام هانم هارتشل "هدب

 رمال ند انوهو تلق ذ زربحو حالات

 اهمال ةاّرملا ةنرب هلم ىف ةليبل ١١ قن اقفل
 تاو زل !هركذ اهلع موعمل او هدايزل اجيت
 2 ترق ١ دع انركة زل !لسعطن لعاسبن بارما
 ىلع تموت ةإمإ تك امولو قيس ايرركلاو
 نهوداط + تح وزن 0

 . ةايلاةنب ةيماف ةلزسم'أفاكاو ةارلاءإ

 ايف



 (.م زلا ةيبو أابيضن ىجطكتم اد انجب تول
 م. و زلاىلع تماما قيود ىيعل ىحلع تم ايت

 نلانابحوزت ذا ةئيبل' عدزل'عاداولو هدازإب

 ةئااس اهجوزتنا هشه ةارااتح اتعاقاو هرو

 ةليللامدزل اهبعوهو ةارملاوناماقاد دانيو
 بالا ةليب هن اذ هتيفرفع اهجدزت ردا ٠

 كلل ذ عم مددزل ١ هم ةيماهذ انوا تاما
 هديبل أذ اهييقر ىلع هينا مدزن هنا ةئيبلا

 اصيل رم اينيج ايمصتو مالاو بالا ةليب
 نكي ملول و انزمعت 2 (:دزلل ثارداول وسو
 رد ١ ىلع ةئزبلا تءاذا ةارللا نكند ثدزك
 .ةنيبلم.دزلام ماكاو راثيد متاح اهعودزت

 هتيببىد اهل امرت مهدد مدمج دازملا م زن رنا

 ة لاب ١تارنر اني درتي اجب عاكلإد ةامملا

 ةاولا وزتراد ١ ةئيبل'ماقا مزث هوو
 ١ لوالا اضل 'لطمس ىف انهن 'نأف هتشرولع
 ةاعررلائلحان ١و ىملاوع بال 'تابءغقدو
 همثوكدد ىحاو لك هذ هاك ىدلاتماف

 تاو عدل 'لوق كا ذ ىف لوشن ١ تاكل ها

 ةتبيرفق اهمجاماقاوا ةليبلا ةارلا تم أقا
 رارل تن اكول و ىعم ةحر خامل ةارملا ظ



 دامل انا ةّيِس اللا اتماكاو ةلهاد لع ىق
 نا ةّيِدإلمرلا ماقاداهدبعل جلا نادال
 يهد د فل اي اهون ما داًكملاو مرارا
 ديلابو عمي من اذوح تا ةيبرهي ل هانيلاعقدو

 توا ال١ نال امزيب عأكك ال و ةارهل لعرلاو
 ةليملا متد ل لكورل او لهرل ١ ىر ىلع 3 ةليدلا
 تلطد قرلابودكاذاخ ىرل ايوعتش ةيرطلولع
 ناو هرورص (اكتلاد داما 2 لجرل ١ةلد
 ةلئسلاو لصال ارحرشا ةنيبلا لكلا 26
 ع ١م اكت و لحرلا ةنرك ىضذي اهلاحب

 ليتل اص عاىكد ابان يضقا مل انال 5 ةاملدانلاب
 ىعتن ةمر اخ ةاملاو رد 'بحاصرارلا 3
 فداد ىف تاجوزل 'تلتخاول يأهل د !رلاب
 ةسل'أماتاأناو 0ءوزللر املا“ تن : انك اممدب

 نم عدم ة[تلكتخاولو ةارملا ةييسب ىعشت
 (مزلل اهيىتعمد ةنيبل ا اىاكاد ؛ اشد ١ عانم
 تماحافو م54 2و اعلا انه ةءاضلتخاب :
 اهرسصالجلا ناداه عاتلا نا ةليملا ةاّرلا
 مدزت نول حاتلا نا ةئيل !لجر'ماقاو
 لحر ابؤعم ذاق اههرتتت مهر د تل 5 ايلا

 د ارداف ادلك [كاضيا عاتملاب اهلوتكعنو ةارلد



 اة(

 ملىهمباصال اًرحرز ا ةنيبلالجرل 1ما31تاو
 اضد'عام ال اضياشاد هأ رطاهو 0 رخأد

 نيكو رشم عاتلا ناك ناد هديب ١ اني
 قدعنو هتبرب ملمس أى بج : اند ١و لابعرا

 ىل د! لاو ةارملا ةدرب نأل لنملاب ةارفل
 اهنافوى ون 7من [ئعداولو ةصراخأب دل
 ًاهينيم ل اح .تامصلا م رتاربا تناك اهنا
 نم ف مناد ا اهنا هنيب ثراول'ماكاو
 درولا ةس ليبكد ىلوا ةىصل ١ ةنيِش اهنوم
 طر شسرللا نع ةائبلا ةال'كع دول و ىلوا
 هنيش ةئيل'امائاو اًملطم مدل اهاعداو
 : ١ 2 افرامتح طل 'ناكنا ىلوا ةارملا
 تماقاولو ىلوا عيوزلا ةيب ليثكو همم
 1 اقدم ناكاهجرز نالعرهم ا ىلع هرب

 هاب اهنا ةئيب عزل ماق دانه انيوولا ظ
 لوا ةاملا ةّتيش هيعرب ىرلارهلا انهم
 لبر در الاثم دس دا ىواتمل'١ مهاجم
 ثعرداورغرتو هدع ممهرصد وامل هبهو را

 سمعل ١ كي ؤلع اهحوات نرلاا5 نا در

 ًامزسجورملاب فسويوب امكحي نهرب هتطبقو
 مودل ط أضيا هترك فصني ب هالو قيؤصن



 ةارللو ءارشل لوعرمل هسصلاد كرت دنع رهف ايت
 . موس ليسا ل حو عدزل !ذلع ةدمد
 -3 ىئعئص نالاحرل ١ ةيعمد 3
 ةنيهتماتاو ايكلم ع هرب لجر مادا

 نيرشعز نم اهومب ةدما يدع هجدذ تاررع
 تداضملا نيشيسل ابان : ف عئرم سيلذ هعس

 توا موب ىوعول ١ ع ةصضالخلا 22 ةشملا نم
 هأدا نالجر ىداولح اضل ١ تح لْضريو)

 اناه ىلع تالا تعوا مث مهىضذ انكم ون تنام
 موس , مداتلا كل ذ ىود اهجو زترنا ثيللا

 لتقل ١مودو ؛ اكن اب ىطتي د ةليدل !'ليشت

 , رخ' ىلع لحر ىئداوإوح ٠ أنضقمل !١ تغلخرم

 . تضاث يونا نه وضخ انك موب هابالتق ا
 ٠ 5 هأيانا موس هراححإ ١ نهجرمت اء

 د ىز ال ضل ام نيل وصلا 2.و ىورد ١ عمست ول
 انك ةس بصر يف اهجو زئان ١ ةائآ تعدا 4

 ْ ١ ذره ا وعرتو
 ةندسلا' كوت رغصف كتامه

 1 1 لا ذونيخ
 جاي ىقاهتكرت رهللاو 4 أىتلا تثد

 عب ماك م تاما عل أخاذا 5



 لا
 الاق اعرتوكلع ةند ةارملاتم أتاو علخاتق
 ن اكاد ادعو فد ةارملا ةنمش علتخلات]ق

 هنا ةنيب هيلد ماقاف ةوتضشل تقدانونج
 مدن ةارملا تناقاو علا تقود انونجم ناك

 2 ىلوا ةارللا ةَنجض الاد اع تاكا
 الاع فمما ١ توكة تيب نا كل ذ ىف لصالاو

 لكمل 'ططولخحمد ١أت ونجح دوك هيب م ىلوا
 دك منهو تاهرت اثالفنا انيك تالحر

 ليث اهفلطش ا نارخا ىريش د سما تناك

 >تلشنل انبرح ىو طب" لاك تووملا
 فقعسل الع ماحال اوف امل ' ل مديل ءارفتعو لا
 "تك 2 ىوعرذ لصف م ىو ١ قالطل 'جويش

 ةراعاتعدا ' يلاضتن ات ىداعت ا ١

 هدو م اكتال لجل لامك لعمل احاىن

 وصماىنا م أىنل الع ةئيبل 'ةارملا تماقا امل
 تاو هدزب قت متم تولتخا اما ةليبلا
 اون ع اكن أدجب نكي ل هراكناف لجل ١لاق

 ةليللاةاّذ اتماق ا اياذ طق ارتجذذت ام لامؤا

 تىلتخااهنإولع ةيييؤم ماما ١ أ ىشد يلع
 ا ناؤشي نام هتع هسإوفدال اك ةنم

 ,اضمل! وكدا اروع و لاعبي اح صايع هحنيب



 نذولع تعود اما هضد ناكيطاخ ىواع دزم
 ةحائكت ةيضد تاحدساة إو ا! اتن اكان ا تح

 م ةيساتع قاف نبال ارك ثاربلا تيلطو
 اهفلط تاممايا ثا ةتيبل ١عاواندالا نا
 ةدسلشت مت موعلم ايتدع تضقن اواو
 1 د رو اني تقوس

 لضال طك ل ةثحوذ نكتمل د اهحوزت نكمل
 اعجوز ىلع ثعدا ةاءااضيا هِشو هتلر

 حعدزل او ةنيبلاتعاقاد ثالث ايدلطرتا

 تكرعا أاجرعي اهحوزت مذا حعدزل عدا دك

 خس ال اهح احن رل لك زلم اب تجوزت ازا
 يمل لرش اىل لص لو مفرل ! اراه هذه
 أ اهنا مىزل نهرب ثلنق اللمع تود

 ْ تجورتو تاغ ازا ثلش ١ قالظن روب

 اهشرع تضم واّولطو اهي لخدو ضاي
 ىلانوليشرتف موللا رن اه هو ةحجوذتو
 رد اوما للمح عقد ثا دعشمب

 تان تا
 كلل زوضخ تان ىتماهضن ئلطغئذانك

 1 ١ اكالتخأف اضن ىلطت نا تداماف تقولا ش

 ماجن تطوف تثول ٠ك ذف ةتمقلل 'لوصوىف



 هاوعو وني و لبق ايتشت ابيل لصد ملرئارخا
 يع مل ةءارئارنا تصاردولو

 لوألا قد لي نركب نا ذا يل .ض

 هودد  رليكو مدذال نيهجول' ىف لبعد
 رماة رقح ولف نيبطعيل فلحول لا ىونولا
 عنهو تاما ناتتادي كارد هاطعاف عرع

 ىل اقبل ل اذ متوم لبق اهتلطز ا تارغاو مأرحا
 ةتنيب قوس 'لاكد ىلوا هجدلا هيب
 نت جالك تن : اكول ليقد لدا قالاطنا
 الاو ةيجوزلا ةزيب متولواب ىفي نيدعع

 او ركئاول ليقد قالطلا ةنيبب تولوأ
 يه اوعرل امد انه نكن م اقص اهحاجت
 اضااو كن 7 ةض 'لضا اركب لولو
 | مدا ةلمدت نركت لاول اق ذاب

 ا 0
 را

 تر ,ةوم لبن امارح تن ًاكامش ا دالوالا
 راذثن ةارلا تعاقاد هيب ايماقاو

 ا ةولوزوان الا دومتف موهيتف ترل'تقوال :

 .كلاذ كن ذإم ويا ركسم ترش نا ةدارحال
 ماقاو اورد اووهروع ةثرسإ تم اخ اذ كريب
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 ىلوا ةارللا ةئرش أذ اي نأكدنا ةلربب ميدزلا
 لا يطا نب ادعمنا يئن 'يفادام 9

 نقض لعاب ات اياتاتنثوولا'تلاك ظ
 ضرع لوا اهحوز ن١ تلاقد تيشسي مموم ا
 اوركتر اولو خد انهن هيلع الح قارتوم ا

 0012 اع دع تنيربف ا يعاب
 اذه كروسل1١لا5 منوم لبث اهتدع تضم - 1
 م ألا ورك اول ليقدال ىلاتبل اخو عفو 0
 هقرلعداو الا ءامتد ثوكيال ااصا ٍ '

 نهوذ ابتوم مون ىلا حاض ىف تن اكل اق ظ

 نر ةدرم نب ارك اذه )بك تلك كن ١اهتنوو
 ١ توكيد غرز بق ىدزن ثارو دوب نح
 ال ليكو اوما تسيل انمادر ارا اهل وت

 ةقؤل ا مرعلا اًوارق١ ملف توكيالو عر 9 ا

 تمد رابلاى تالث تاكنا لاق 2 ؛ |

 دادلا رمل اناللف نا ارارنا ثوكتال هلا ميل
 داًأخو محالكم وهزح مترك ام ناز ذل احدن ظ 1

 مومرمملا نا ابرنع بهالكا

 ايضا 'قاومادن : كتل كنا اول امولو
 00 هييبل اب انيح اكد تيم تيما ممزل اذدل' اوت دل
 ككذو أنيال 3مل ١ هنا امأو تيوحلا موي
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 أاهح اىكب دعزهرد اهجو زت مث اهنقلط ءناذاوجل
 تكووا اتوب ملول عادتي امعل اخرا تنجربف

 قيس وعاخلا خيداتو اتفدولد اطش امهرحا

 ةرغ ًاهحو زت رن ١ نهرب اتش درع عرنيال
 بأمل 'انعرمب مىقارنا تنعم از

 هت اهاب كسلو هيلع مارحامنارهتا ثالث 1

 ق الطل الد درب ملرث !فلجيىتح ضدانهت :

 تع ىرش اعل 1 2
 درا ادا اذا هقفنلا بابي
 ازال 'قبرسعلا ةقفد هقفد هيلعو ملوث وخل 'تاك

 ىطفقي تأت س وعش الع“ هرب ةارلاةهاقا

 د ةسلااماقاثاو تبرسوملا هقفلي هيلع

 ناحورت ؟انلعش اولا تاحضات لواةاّزملا

 لدور !ننات شل انتو ةنفن تا
 لوك ءلومل !ثآكىداغن' ضرث دعب نامزلا
 كواةارلا'ةييِش هيض هبل 'أهأتا تاو مبدزلا
 لصر[ةوباذاو م هدانؤلا - تسد اهنا

 ظ اق لرممىص عوذل ال امن بجوثب ةاماىلا

 ليملار اكد ل وه ٌءاّرلا تلاقو متوسكل١ وه
 ل اقتصاد داهاطعأول اولاركد د ميدزل' لوك

 "© بي*»

 كوملا ناك مادجرف ة الل اتلاقو ةقفتو#



 تكوين !إع ةليبل ١3 ارم اموداث اول ١ دال ١لوق

 5 منشن ةنيش افا ع اىاق ١ثاد ةلدهاسبلا
 رارفالع ةلرسلا امينندحا دلك ماقتل
 ن اغض اق زم كلا ةنيد ةنيلا تاكرشالا
 اموث اهلا مادال (تن 131١ ةصالاخل و
 وكلا غره (.دنل ١ل ادد ةبره انه تلات

 امادا نافاس ةليسلاو عيدزل ' لوذ لوشلاف
 ب اسف املتخأول ١طيا! اههنزب ةليبل اذ ةنيبلا
 < 'ةزب ةيبلاو نبال وبل ه١ تاكبالا

 ةداطل ا ثلو لام ف ١١ذا بالا د مهزإربلا ف
 امدهناكب ألا تايئداو نبال اضف هسنفروم

 تقود ءلاجببتحد بال اركلاو قافنال اتق
 .ةموصنحلاتقو ارسعم بذل اذ أك اذ .ةبوحلا

 ةنيبلآ اعاقا تادالفدل اورلملوقل ' ناك
 تبثادنال نبال ةلدد ةنيبلا ناكأرهاوعد ىلع

 نحر لهر مهداوبلاد ناهض أق اضراعاما

 0 ا ايمو ا لل
 نئرل اما أذ لجل ' كا ذرككاف هيلع ةكفنلا
 ةليدل ١مللتوكرملا ماداو يدا امولع ةلدلا

 ركذ الجمل ١ كاك ذو نعل اوبا.نارخا لج فع

 قعسلا نه هين ت تنثيو نهرل ١ ةئيب ةثيبل اف

 [واىرل
39 1 



 ةمطتل ا ءلعرل ضي و مود ارتد ١ ةنيبل ' هيلع ماش
 ىوفرل 'للعس ام باد مرخال هنن لطسو
 .:ةاطؤلا ببغاب تحف 72 لبق

 كوش ترد واج
 ىرصل له نهربول دأتاسحن ا انهنموو اهون
 ةللث سد وان د اهلرجا الذ موعدا اميلع
 نلال ةانث نيلي هتعضرا انا ارمشد نا
 قولي 00 اىامروتب ًاديفكاول | اها ايش

 0 ثال ل والا تالغلجوصتم
 لواٌلطلاةنيند انهربولد تابنال 'نمم 1
 اه شر ؤصتملا خعوشع ذاشل ل صنلا ارخا نم
 اعواول علا دن بانت
 ا موب ىف انيبا لكم تنكك كنا
 كاين تزكؤ ا ةليشاررولا ماقأف ثوانإولا
 بهي ىرعلا ةزيد ليفي يقنع اقرطا تالاث
 مككجزال كيلا. تاث ١ ىف بي ال نع ايصخ

 كنج تالا ة.هنعاصغيصتنف ههتع طش
 ظ نالذ درع تنك 155م قاتعالاو
 ةليم اذا مادا ىف أجدإوضخو قّسا و

١ 
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 ءاضق اضل انك ذ نال" ليظت ال ىدبع كا

 اورض ب اننا ناكر اصو رق اكن ادد ! هع

 لشن ال رفا صيلع ةيسنل'ماقاو قل !اوعواو

 لع زب ال متنبو ماوعد نافذ اتهامه انك
 دبل ادذل اًقثرخاري ةاتتمداول مءاكحالا
 ىزذ ةنيف ةلننل ١ اه اق او متروحو ىدموه

 ماكأ١ؤا ىواجزل ١عماح قاض ال اد 2دارلا
 دقلع ١ أنالخ نا مري ق ىذل الع ةنيس نبع
 ”ةلعل ,تاعضبل ! مهدد ىلا ماقاد مركتعوهر
 ناوسل اب مت تاق عيلع هعدوا تاقلا
 يبع هثا هريم 'ما5ار سافل ١ نالاق جرذ

 اخت اق !ولو ىلوا قتعلاو هتنيب لشتالا
 نحال 'ماقاد ابفتع الانا لجعل عة ثا

 قمل انأك, يسد ىفىنلا١ ابقتعامل امنة ترد
 بعت ا ةئيب 'ماقا لعيس ةعورع ىو
 هنا يبل ارخا لج ماكادركبكوهو هدحعا
 ىبع لجل وا ةددلول ١!ول اق روككم ىو 9 عةبع
 ولا تلاقورل واهلو أهدلوم تدداخ هوا

 فول! ل ا قدعرلول اد ةدولول!ليقؤقنغا
 د ىش سواد تاعال !لش سولو لدذل
 اماوة لول ' ن كا صج ىف ىلول 'ت أكن ا ني طادل١
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 ككيزكو امءريا ىلولا تاكنا فسوبوبا لاقو
 بدا ةدالول اثرت انزال اهلاوذ لوتن ' توك
 ةلدلا'امازاولو سلوا مدرح ةيئد تاكوالا

 منع ثتهاقا ىلا ةزيد نال قوانين
 نكز/و ردرلا تاث ! لع قحاق ادتنبو قدلعلا
 قوكب لول !منربل ١ لا هاو ميكن ١ لانه
 َركوَو سلول ١ قميلع اةداضن اهبال !نفذ
 رحال ول ١ن اك نا لاذ اروع نعت 1
 ” لت لوطل ١ نوكتد هيلا عبجرم هش نع
 نلللوملا ناس عت ال نأكن ١و ىلولا
 ابيض ةيبلا] 5١ ناو أامزنم عوده
 د حدا قاع هل ؟تاكول كلك نكد ف١
 آل ام كرتتو تام لج اولا اتلتخا
 قوش ىذا ةنيج' لع ماقاث أتيناو

 تم اكاو مل هالو ناد هتتع اذ مع ناك
 لصو ا ولو رك لص ال ارح ناحرتنا تذنلا
 ناغض |ةىوعو » تنل! ةلزب ةليلا'نا
 ضو ىاهردداهالوع نا هس تئاقا ةما
 ا 56 ١تءاتاو لقاع ىضشو روم

 وعر رو قرا حال ١ ةنحص لعمل 'ايولخت تاي
 وهى أهو دزبا ةنيم'ماقا لوب ةءا



 وثل

 ديلا 27
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 هلم تول وانما ةيم ارخألاماقاو اهكتم

 ىف كك ذ لمه لعرخا ماق' د اهكت ناكوهو
 قف حا ناكضات ىو اعود زه د قف ىذلي
 مرسوم وا نالقلرل وما ان ١تل الجيب

 اهناريلادذ ل امف ىقنع ادا هثب اكوا

 فسوبون١ل اكد فيلاكد لوك كلومل اذ كم
 مل وعملا اهجدصول و ملرمملاو موال 'ل وك لوشن

 قبعلو داقيتس ال1 ذا كت درل ةها امن
 ت والف ءاب رش ١(ميلاكذ لوق لوول اذ

 اماكءاتاد نالذ و ةقحع ١ ةمال'تلاثو

 تاكا ذا ال الوا قتنعلا نيل ةتنزب امينم
 ١ ذ١ مصوللانف أمم ضن ىرتشملاهي
 ل ىبرو5 ىف اكمل اعملوا ثلثخا
 فس تركع عم بن أ! لذ لاومل اق ةبأيكلا

 تلال اممدو ناذن اهتال أكد ةقئثيحملإ

 ةييبق ةنيبش ١ اماخا تاو مز أيكد كاسي
 جداؤأ هدادزل ١ تشد امنال ىلا ىل لا
 امهشم لك نهردو تعوالو ناصخش

 ذاجلاول ثارملاو : الول انىذتن هقاعارتا
 معيوكو ررعررد ككل +. اكدضامو خا

 باف ذ انك ىرخول الجن لاهيبوذقو اممدحا
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 بى مالول اتلتخا ١5١ هأيشال 'زماضقلا
 ىترمزل لزمن اذ اهو اسفو مب اك اهم ذا
 ويب زم وامل ارك هد ع ةسدد ةميساو مصل
 لفك اك كول ل155 ىوته' هن
 امدلع بت اككلا ل اخد لكل ام نوو ثكضت

 طول ل سنا ميجنل ١ ثدع مدت 2. اخلتخاوا
 فقول ماك رمحد ىيولل هسيئلاو
 تو هلع تذقو انب اذا نهرب ثد ةئرا د
 كلذ اشرا نأف ىرمامأل اننا تخول احد
 تدرخ ١ قيد فخو تافصن امينذشالاو
 جلب دالواري لامي ةئقبو اهضرحا تاائ
 ن » ارخال اوالوا :ءفخ ا وولع نهري ىلا 3
 فكارل و بخ > ايل او نطععد اكطب ثقون
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 فثولا ناو ال ادالوا نعربولو نيف ايلازع
 عجول 2 تتلو تنم تان
 ا يا ردد ىلوانطبرود انطد

 2ى أكس اعل ١ ىشاع ؛اضق توكي لدن

 8 الاعور ةيضشد ىع لقشا نهوول
 رخاوعوا مث ىبل اكذ ىلع امّيضخ د ىلع
1010 20 0 



 توك لق ةيئدول ادء اضل !ثلوصتلا ظ
 كوم نهرو ولتحّتف اكس أدل ١ ىلع ءاضت
 كدا يل اكذ لعام مكحد صضصوا١ ميقكو ىلع

 ءاضتفكع + هاوعو عمس اليكم رشارخا
 مكث ناذ ا داول ىتحال ليقو لصأل ١ ايري
 ماك تش ذو لكلا ءامتكل هج عمس

 نهربو نقول اهم نقرأ 0

 ولت حدا «لكلملاد ركك كثكح لم م.دأدخلا

 تال ممسال ثول اهلع تميزوا ضرب
 فول [ىقلا وود ف عم ريلع ايضقمراص لولا
 بك و ةرزب لبثت فسول ىايثعو ههجتم
 ةيحليستالد تقول افاغ سيلاكذ ل عرملا
 اجا ردو ذي اهون ثكتاود 0داتخلا

 موك لوطن لوتععسراد :اككممعدأ

 0-1 وب

 دكىجسعلك تكوزنا ىلا انهشعتك
 قداول ارد زو مه يلع ممل ذا لبقتوكت ةريح م

 لح رقعورا اضب ا مضد فثاول ! لطم ول
 مذ د ىلطم ثدد ثري ةئل ارامل ١ عنه نا
 اعاداد ئكاول ماض ريثاناب نا دانرلا

 نيلاوؤ تشااؤامك ىلوا فول 'ةييط ةليسلا



 ةليش الام وا هتنيبذ نتولالع اهب اساحن ئ
 ىداتتولاوتماضبكةقو كواّقرلا

 مثد ١ دورئملا عد ىف ىرل اراوذاو ىلع كتراو ٠

 شق اولا ماقاواهحم انقو ازكى كنتو

 فذول ادا لع هتنب تراول1ماكاو ةلد

 ::ةرسعم فثوااذ طرشي واسئل تاكذاف
 ىتعمب نامي ناد أت ايث ازتككدنال قواد أسملا

 لعلع را ىدارتطد' جنش عرع والخا ة

 اًطلطم ميلكنتو غدي أل قل امال اه نا

 ثكاولا ماها رتح > )ود اين ائداردافذو

 كدا فثولا ةليش ةنيمل ١اهاقاواشراد

 منش اه اس امدات ىيلاو3 تنثا ن١لسقو

 نيتضنإ اب ادؤه ل دانت ١ةليال ام كاوا

 ١ سرع يدل اه ندو نمتملا

 يهدد ارب ارمرحا ناعب ايلا ثلتخا١ذا

 الما واؤرس اذ طرش داسل 'ىيدرمالاو

 متلبو رمل اوغرملال قلو 'ناك ل دساف
 اكن او تاداورل 'قافت ابد أسمل 2رشب

 "تأ وعل الس ىف ىعل ورد واسفل اكل

 - زلطر و رضرد فلان هارت تا قدا

 تاساور هي مهدد فلاب عيا امتي فالاد
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 د رح

 سمسا كن نت د تجيني تبت

 لارج هع يوجب دس تحتي

 بويع 5

2 

 ي-- ونس -

2 

 .- .- هدتا»# هييحسس مينهحمس -

 بهعااطسف

0 7 1 

 وى

 نع لوك لوعل !متاوود م اظ ىف ةقيح ىف! نع
 ىف كالا ةثيس ةلئمل اداضي ا مصل اعرب

 تمل وق لوين ا ياور هو لوالا هبجرلا

 فلتحا ناو ماكالا لكتم د اسكل نكرد
 داون ايعيملا نا مابلاقداق تانقاعلا

 أئاب ناكعيس' ن ن اكس رخال ' و مد.ابلار ايخلا
 عبرا هرحر ةؤشسحو نع ري اورل اره اظىف
 هةياونذ هنغو د ايداكتي ملوثلوقلا
 مسكن ارو وش عيسل ئكوب عدرابلا ف اكنا

 نم لوك لوم ريت نعو لود لوما 'ن أك
 ناك ناورذال ١ ةلد ةسلاور ايخيوعرد
 قكايح ال5٠ ةسئشلر انكامدعرتشملا

 وشو ميابلا لوئلومل'نأكتاشلا
 أف نيتي اورلاؤع هدأ هجر ةخسحجد١

 هونك نم الإ عوطنع عيل 'اهدح أمم دا '
 ٌْ تعلودل و ١نا او هذ اوملخا

 لوطا عع عوطل وعرب
 سلا ١م اس>12ىوا طا قرط
 نع اهركح عب 0 ًاكاطض امن اننا

 كرنب اعوط ةئمت هدم ةنخاوك يل ةلعىرتتملا

 ايويأرمو تالمته اضرت امد للسما ى



 1 ا

 قمن هاتر ايلا ديو ديرك يلق
 يفت عثيونب لص عيبلل هم هذاحإ ناد ةسب
 ددرتت بْؤلسن' هزمت نع احرك [[ضضلاف١
 اند تهرخو اهرب امادالم اذ ام دعا امو
 ْ هنوكىتمتعي امامزح ةضر اعد مجلد البلاد
 ْ لماتي ناوعشيت همضعد ال امامتحد هزاحا
 مادا ذو كسا ةيحاب اع لمسو ىضاشلا
 ا مصدر أرانخاو لطملا ١ نكد ' ىلع هييسلا
 ظ اييِطِل 3 ةلربل !هفحبل لع معاي ضمد
 عيراوم عع مانا 700 وحرملا نا

 انه ل امن
 أ 0 ؤزع ماسل'م يجب :ميلع عوخرل او
 ١ عاب نعيم ناو قمتم ةرمك نأكن١
 ظ نع ايضخ يصتخي محال ارض م اح هيلع عوجرلا
 ب ىلع ةرتياكك ةروبّوهتسللا ماةاولو هفئأب

 0. اتم ىلع نيتنيبليتت ال نع مراعنلا

 انها ديل اىذ ةدد لقد هانرحو ازا
 ظ هعحيس ن نامت عي اهناص ناكديلاذ نارهظ

 ١ مثولان لع يد 'ماو 1١ ذأ ارز اصر ىلوا
 البلع ترهاب رد ةررتسم زكر وركوتل' نش اوعاب
 ظ لاعررمل ااه عاب اناي ١ن17تدول شل اد



 1 ام اقاد نعلانخاو متوبح

 ثاضنا تنثب رة ال وأ تيرم
 ٍِض 2 تايثالل تازساو ةونن

 اناوركدمذ تين ؟نالف دال اعرتشلا رثأ

 دخلا لبجم ل ىرتشم ازد ةنيسل اميل اح اص
 يعدااذامبلا حاصل ذم رككم ةىلو او
 لوعل اق فول ١ عيب عدرابل او ات اي اهيس ىزمشملا

 ىكنالا ةنب هيل اذ هتيسل ١ اهاقا ناو عد ايلد
 تم ناّكض انو م اهحالإ مشع ءأخولا
 راخول' عيب أعدادا ثادس العيش ٠م احا

 ظ عيش اعرب :هلرق لوقل' تاكا ماحس خالو
 عيب نال ءافول اوعي م ةنزب ةليشاو ثايب
 ضخبل ١ لاى ايكانتجرىدد نتااماءاثولا
 0 اعدادات
 0 نادم
 نأ ١ ١تن اكانهرئدعا

 8-2 يااعساا عيل اد نعل ف

 عيل اكتب >:لوق لاوس انا ١

 00 0 اطاقاأزا

 دل 56 انالاوع
 - عزمتش دلال اىعيدرا ات عيمللا ةيد

000 153 



 هعاي مدا نلعىلع ةنيمل' مانا جمب تس
 ذا ةنبلانءلعرل ادحا ماكاو مضد جيل اد هزم
 يي حا ةيركذ مهدد لاب هنم هاراشلا
 3 وه شروع وصحف ؟ عري نفل اءنلا١ ةنيس
 رد 2نيعاضدامشو تاقضاق ىواعدزه

 . مدا ةينم ١ امزجرحا ولك قالجرلا ماقال
 زجاج اا ان اوس مجود ةئرل ١غ معاد

 ىوعاود 3 ذاىاعب امس هسيقد ىلا
 امي اترعلان اكن أف شيول'و عيش ١ ةيكاعم

 تاو كك ذرغ امد ىش الو شدنصن هانخا
 قافصن هتيتازخا اىكنتشويعلا ناك
 هنع هسائىضد لاك كك ؤرغ اه) شالو
 ةيئد لك نكب صفلاف نوكب نإؤينيو

 ناحرع هدصزمه ماث'ل هس ةبوبعاضيلا
 تيالجرل ارحا ماداو ثم +ويل اياعتم معايا
 فل اد مهري ةئنلا م هارتشاا هليملا
 اذا عبدق صل اىدلا ةيب ةديسل اق عدد

 ١ن كن امم زكى ش معاب نا هشب ماخا
 نركد لل ن١ نيرهاانن هيلع وومشملا ها

 هركذ ىنلا ناككا كك ذ ف موملا ل
 هرنمههاشت ال اكن أك 3 تاكو ثالدالا



 اى ن اكمام وق نولؤنل الع تءاق اال دانا

 تم اىبؤ ناك املوقو ىنعمو ةروصؤت انكم ضوم

 ىتن ووستمل ان الخ عجؤفنوبم ات امنا ناك نا نك

 هزتنلكت كراش م طوال ا ةثيمل١ هيلع كءارام
 هاش تامل انا لجرلي طراد ىلع ةنرب ماكو

 سيل ادذ ماقا3نمكلا رشنو ابرضتت د مدلا ١ ئد م

 اقيم وخل هاياايطعدواأا الق نا ةلرد

 لمفصل !مرك عابرمولا كوجه امهاصمتو ع2 ١

 ماقادءاهد أزل الع ةئي ماتادانعيعداو

 تقول 'ككذ ف مركن اع نا: هيب ىرشملا

 يني 5 ةلصالاو ىلدانبعل ١ةترتو هس نكد هك

 ملل يخت نو ةنيب م مل د1نيئعل ١ةليب نأ

 ةسيب نألد ايياذاعا تث تنثن هنزل نيل لش

 لوثتلا ايم ةوصل'ة لس حدا داسفلا
 نابدعدر وا وأسفل فر ىؤل او اواني 2

 ان اق الغركذ الب اهدروارش و+ متالختاا

 نيك[ بلا ضي الخال ماب ى هنا نا ا

 ادي ةلدورخ هلمكداَو داسضلاو ةىصناذ
 3 ب هساروجتء امرأ

 ةسوكرلاماقاو مىقل'لثعهضوزءاهزتخا
 ذل ]قؤريل اهذ هش ام ىلع ةدامز هلت نا



 هلام ثلل مهعرثكل امو ىلدا ةدايزنا هتنثملا
 معابكمزنا ل اق اداة عدا ىرن ١ لوا ةىعلا
 ٍ كرزص ل اجري اهز لات ولي لاعاد و
 ْ سر ائذ ةنرب لشن اضرول دىعرملل لومل اذ
 ني لة هؤص ابعاد زنا ةنم ىرشمللاءاقأت ْ تلوم عأ نلوهملا رشا ول'لصفلا زم
 : ولد 'ل اه اهعاب دنا ةنيد ماقا تنالاو
 مأةاول ه لوا الا ل شو ىلوائررتحلا ةنيش
 يشك ماتو ىرؤص 2١ بهئد ناهد :انل١
 للداروتلا ةيش عوج ادعي 2 1

 ىف داى لس ورز انكم عأب ضراعل 'ترثب
 ةزاحا رشد فدا حتي ا

 ْ ممرطم اهبل ىقرائرتلا هيي ةنيل'ءاقاو
 ظ كروم اوشا ما ةديب 'نيحر ا ادحا ماقا '
 نافصن امميسوبف ملزنا هنيسرذالاو هضتقو

 دسلرري آو ىوأتجود' وهاح تفاو
 ظ راسو ةامركب 0 تيس رع
 | مضر د فل ادرورع زخابخاب مككم ام اركبجداو

 ْ 0 اي ع
 كاب ركرنعو 00 ١م شالو عيب سب اكتم
 ين انح نى افصنب نضل اف دح محا اكد عيش ١و

0 



 هائش ارنا مزمل ناتتالعدا لجسب يفتي

00 ٠ 

 ديتول !نمل ؛!فصئنصل فص قحا ادن

 ناوروخد نانا هتمت تصِنب عجدد هتينب مد

 ناواخيد ات امرقبس الوبذ اضد١ ناو كرت انهن

 هي ىف دبعلا نكن اهقرحا ةدادا اخد اتاك م
 أميرباؤ تكتمل ثاد كد انبلا ىذ ةتمشد هديل ايقرحا

 ع ١ةلرس اوجرحا داو كل اهني 2 اكنام
 0 يت ائوع د ب بهي م ىلوا

 ناهض اقو مهاره وجلد زل لش ةرجمملا بكم

 تا لووسب لاذع وصل 'بحاص لشن نكت
 أد اةاحاو مارش تي 7 اولمسل١'ذو م: انحلا

 امو لوا كدا يدع !هنقرخال ال ايقرحا

 نم هوك نال مد ذل اميملل اد هن اعل ١ هلع

 ىقبسمىلع لري مياررم١ 1 انركذاهيضع هضنق
 سئس الذ تانثالاةاروتسا املالو مارش ّ

 دبا هل عيس) 'ناكول د كشلاي تب ,اثنذارنلا

 زخدلا نضرب درت زم هضِقننا نهرذ همياد

 مزاد مايا ةرتغتنم هاضمداو ىارشد 9

 ىم ىد دة. عيبملا ف كولو كد١لوالاَتَك

 شحال هذا مايا ةرتعذن هنمبتط نصر



 نم نهونولد همي ىبسل تن ١ شرد ذ ١ هنم
 ىرل ١و زؤ نهر مرش مجرطش هدا يب سف
 مل و قرذل الع نهرب دا تفوت الاب هضيش ولع
 ل احلا ىف هري ذا هل عيبل اذ ضي !دوهش داي
 اني راح ارد تتندتو هصيوولس قعورب
 تذلذ ةرجدوا (دانحلا ضيث لت ن١ كرمددال د
 لادا ىف معاقل امس دلل ادد رد ناتنبلا
 ارثدد اتكون لو معي ابني سمن اكولد

 دال اهريش نم هنصبت ىلع ا صرحا نحر بو ١
 5 لوا تةولادزذ تهود لد هضبش ولع
 تق د زم مدلك د ثوداجما نشا

 لم طر رخال '(قرإخب تالا ب ءانصتنا
 اتقوو الل اتقوولو لوصملا' مزه
 د اص ضال ذاف ىلواقيسسال نان قبس
 هارت لذ ملبق هرحاص هاش اعاد مشع

 لموسمزل ١ زم نم اشد "لسعمل١ م هضشالو
 ,ارشثد ىلع ةتيلل 'امزهرح امال ماك تكو
 املا ؛اوس امزذامحا 000

 مثاضجامز اكريصش امم ابل كاملا ناسي

 انرذاة صنم نخا ل عم نهج هلك يوم
 تقوي ذات نيتنبلادحا تتوولو لضم



 لعنه ,ارشن وع ةنيب اهنهزاو لكم او '

 احا مح انقر نأل اضي ١ تنصت امتيوذقئرخالا

 . معد ارخالا توك ناذ اويل كك 'متيدقن لوي ل

 اخ ءال *انح امعاذ عئابلا تاكاذ !ام فال

 تيد ١ اذ اف هببح مدل )وتل ال كحل اقع ننتج

 "ثقتنا ثبتي ىح ب مك اعد أت اهدحا

 | رعلب كياغرلا م ميانهلا ةةتكنك هريغ ءارش

 ءارتسل الع ةنيبلا١ امم دحاد لك[

 باور تلتخا قيس ١ اهمحاو اطر ادرحلا :

 ناكل عرش نشب ةعوطإلا 'ل اه كل ذ 3 تى

 سناك بحأص هنم ازشل طوكر ىمزي ان

 ابان ث اءاوس نيذصن ذ اميثنن ثوكم ىتح 3
 "ىحاو لك فال نك لوا هرقا امهرحا

 ,ىم هاذ أد تككمو مى ابل ثكذ ١ تن
 تلا 0

 000 امرين ثوكيذ

 اذكد غدار زم كاش ادا نامل

 دل اوس أيؤرخإل ناد ١ اعدان اجرح اركذ ول
 ا ١ مقيم ىإ يب ل

 كيك الدحا!دامو كمل نايك ن١. '

 نملوقنملا دعت اهدا اني ان عبرن ا نبع



 8 يو قيسالا نا طوسبللا

 لشلا انعواول طوس نع الاقي ل يصل اه
 صرحا أضر اد فحا د و١ بجسم املك
 بحأص لاق مث الواونسال اف أجير أ ةوبسا

 فوه ينمأل !ناك اًرياعنلا' د ىلوصكلا
 نه و ١0ةروص أ كاراتلا قسى تمال

 نيغن أيل انكم ؛ !رال يرادال اذا نينثالا
 مشا امزعت عم ةددعتال ىدشملا جداتف

 كيل !قلاطمزع أضرب د لضحأم اكراصم
 نهب 2+ورع مدزاربلا و تح

 وم مت مله هانا نالافل ت اه اقع لهجر
 اعشارخالا ن اكن ا. عبل ادذ صفردو مادا

 0 ةاثل١ل اه ه امس وان كم شنإش متم
 نم لاقو سل اوزوهد ايران أامزقبسال وه
 سيم لوف رس ارق ىلع و ىترملل وهرخال ! موق 2
 ىكعو أكرات اميعيس ا منال ىبل ئنلوهالوا
 فو ىتناورهل وهالوا طاثن 'لوجساق
 ءارشل'ايعراأ ناد ىوعرياؤم تاؤيضاى:

 ةرزيل ا اهيعدحا ماقأخ لجر زم ًاميجدحاو لك

 ماقاوا يكيوهد حان الذ متءاهاعتارا
 ىه و شا نالاك زماصارتارنا ةرئيبلا ألا



 أتقو ناو 1 فقر كف اذذ نهلح اصب

 متيادرلط اظأ ىلوا لوال ١تّول 'بحاص

 ضال ١ ثدد ايهرحا تقدث آو

 ىلداخال اذ ضيق اعدحاال ناكذاد اقاننا
 امد انامعسس و عضد دد اءهدمت لوتاوزتا١

 ظ كلور إىل ١ثد] نها ءء ارش !ابعداول ايك
 هل ' بهذا تلات الا كداةياورلا

 اضراو ني ١زهءارثلا اقوول ىملطزلا

 هنا (داخلا نهرب دل اهجارعرحا يد ان و

0 00 

 نمسينس وا مس نوع ممهاعشا

 كلما ايعذا!رضو (:دانشلمكح هدام دو

 رخل او بيس لل! ارهدحا ىنداولذ ببب
 ١ أككه 6 اتلاحتدا ناب اعلطم

 يارا ع ميم

 تود نادل كي ءكدموهد تيفو

 انتاج قف ةركار نهرس تريل«:

 نب سرا هسلعللا لا هاتكتل مل

 ماو ةسنفلبل ككل ١ حيل اعج لع قمقرب و

 وا وي

 قهربولانكو انهانكم د انزع قي كانك



 نونو نيدنس [خروم ببسي كلم اىلع مد انما
 نيلس ثالثب اضرؤم اقتطم كلم ماردل وذ
 كمل ايدزع,صخ د ادحلاذا اضنا (0داذللوبك

 ككل ١ قلطم ع نهرب :رطحرذ او رهام ع
 كارما قلطم ىلع نبل وز نضرمو وب عيبملا

 هايعدا اهرلاعاضربولو انهازك مماخنا وب

 ركذو امولعم ار انركذ ايهرحا تال اًضداو
 له مار لبق كلذ وكيؤم هءاشرحال

 دم اوف ةركذ ىرمل اذهب ىنيسا ١ تبثي
 هب تزثيرادا نمل ان أهرد مالاسال اكس
 ظ دحاو مىرشل١ابعداول لات تان قمسسلا
 ا حدود لو قس هارثب نار اتخانهودو

 هيك يسملا ملب 0: انحلا م انهن ىبلاوذ
 ْ . مان اهرحال اى و اىدل 'ىوعد ةءاضبا
 2 ووشايهدتس درت نيم تسا هدون رس نم
 ٠ هاوك ا ظذلر كاد نيكي شركت ركد نيم خد ان

 | ىيهظ ضان ىوتذ ىف اهب مل رككىن ادنك
 ا ىحاو م ءارثل ا ابعراول راد ذو من اتحلا

 دانةنم عيب اههرحا لل اظذ اضر ود مو
 | ْ ىو أوبذ انعهرلع نهرب و تس هدودوت عيب

 نهيورسا رقد ال ىر انه اكو انف ةرخا م



 نأ 'ولومي ملام ع املا غالو عيش ١غ المدشلا
 يضف ناك الار قع ادقعو مس بميمذ ناك قع

 ةئقملا انخي اشم لاقت هللا كلن نايعش
 الاجرنمل١ انهم تيخيوتسلا ٠ ثولوتب اون اك
 فيال من١ طورتد انممد ةءابرحو انكدو 0
 عضال لوقا كك ذ ىلع حنو زيد احل ١ نأ , م

 ضول ذل مرول ١ انهم وعسل تيتان نا ىدنع
 مش ١انهربوذ اهلدومال الظم نا

 ] 00 نه هارشس رمل شا انععدا

 كي قرم كك ذ ذاندز ةادملاوذ نهربف ظ
 هونحأ مكدصو هضا ا( زيعل انه ن١

 000 داق نيبننملو غال زم هةر اناو
 ظ ام كئارشلنت منكدرو ذوحراوالا
 ظ ١ و نلوصملا + نماثنا
 زي تا اولد تلم اخ
 نعل او مكرصلا' عل ارد أو هيب ١0 ثدلريولا
 ن١ وملح مد امم ال ا

 58 5 ١ از ميجذ موبع ١ دع
 ظ 72 اذا 0 ةئنلا
 م ارثل ىلع ةسيبل يبل ١ بحاصو ةليتلا
 ْ ت١لوال نال قود اررلابحاص تامر



 هه .ه

 توا ممل كمان قا ١ذا١ ايكراصخز 2

 هن مم أقأ تاو 77

 تون انيذ اممم حير اذال و شالا ئه ءارشن ىلع

 اة !ىذ ني سر املاككوتدو ثاتزبلا

 رح ل اكو فسىبف ذعد ةئضحف !رذع

 0 نإل 2 ثقيف ثمتحد افلا
 حالل١ نم ىيلاوز ىرشس ا مداك

 سم
 0 سم

 رولا نا طلو ؟ةنعر اتعلاؤ نانو

 ام ١ ايل ككرمل اب مثمر ارث ءارشل وع

 رن ايل ؟ ديذو ثدرارث ال اىع ا اق امنع اك
 يع اع وأ دل

 اعل زوم ضمنت دوصول ايوتس ذا

 اذزمكث نقب ذعاروريث ل ناو

 لبيت ول و هرذع نكلا ببوصولرمت بعضو

 عامحال انرت انج سميد 'و عيش اب نامبرملا

 أتيثاي لدد اعمل' ىف تاتنلاتثد ناو

 يحاصيإونعمب قيس مد انج تقدداضنن

 "ا



 غ1ظظش8 ظ

 نإ اجوعت و ىول ١ بحاص ئه ضل بت عاب مث

 رمال مداني ىنتتي ريد نعو ايهمنعر اقل

 ظ نأ ورده لش نسوق هعبب مديل
 سعسل 'نوأريل١ ص اصائمقب امي اتينا

 ا نلوها لع تائناج

 لجحيةنيبعول ١3 عر ازد تاخد قس اويل

 ولا اور طق بدلا دذ هاجت نام
 مقر اى 1 يزين دسم هد ادا

 مسافوارتشا طإعواو مدربا تالعرلا

 +أقاف ل اولد تيد ال او نيتس ةرثع نر

ةنس قوثعزنم تاح نا ةيبدلا وذ
 

 بحاصل اف عمال ظن احاول اقو عمست

 ىعيني افذ ىلا باوج ببوصلاو ةيقلا هي ملامم
للا نامز نا افمح نام مان انفك نا 9-1

 كبو

 ىواتعل )هاجر واعد مد انصتلاتحت لزب ال ءاضقنا

 بفبلاوز نصرت و ككيرب١ م نرش أ

 بلدا ءاشدأ ةنين هةوميلا هيما ئكمدا

 ينك داول نلوصامت'مرش اعلا
 ف اميلعوكرملا لاقف نيل ١ ءاقاقاضرا

 تنك يكل مناوعوملا لاقف كضادهترتشا
 ١ ل ظ ٠

 و



 ماكاو افل اي تنكلد يلكوعرملا لاند اسم
 سود عا ,ىلوا٠ بصل اىعرس ة لي ةليبلا

 أنا و هوتمم عامل ١ نا ىرُمل ىلع هوتحا مدا
 اماقاو لق اع لم ىلا لاو اميت هرصو
 عماج واعد ع ىل وا هونعلا ةيسث ةليدلا

 دوؤل اهرىول١ ةاد تكا انهو "ىو انزنا
 ةليد تل وا الاد اع رمل وك ةليس نام

 ةيثعل ' 5 لمعلا ' اطواخ د! اوتنمر بوك
 عد ابلا تامل ايم هوطاوعد اف اضر١ عاب
 لّكاع لد ىلا ل اقو هيصوأناو موتعم
 لايولمت ىلوا هدعل ' ةديسص ةشسلااناقاو

 هن انالاروك قيشموهو موج ظول و
 ف وادق اخال 'ةّدس د رل لوقل اف هعس تثد
 ناكا تاذاو م مع اياهرلع ثاونحلا دب ف

 ىثرد الو ا ميش مطر لععلا ةنيف الاقاع
 نأب نّثل اردت ىف ناصح الا لشخا"ذ

 هانم تكا امل ا!ئداو امش ىّوْتلا وا

 ةجار ميديا عيابل ندا ناي هفصووا

 ةسجوا ةرس مارد ةاءزتلائداو

 ىرتا عداد لي انرل ابنا ابنا ىدا ناي

 تاي عيش ئوق 5 ذ تلتخاو ا هلل ايرثا



 متحوتك اوني ثلايعداو »املا ترتعا

 ةدادزل اتيت نل 0 ناو 0 ١» نل. مكح
 نيل انلتخا ناو تايثالل تانيبل'ن ل

 دابعل !تعب مجايل' لات ناياجص

 تعب ليول لحشد ناقد تنعي كاوا
 ةجمو نمل ؛ ايل ١ :ىجت قل أد تاريعلا١
 قيفل اد الل مك قعد ىلوا عيشا ةىرخشملا
 ١ كمل اكل ١ بهاد لوا ىف ةىديعيدوتملو

 ش٠ مكايتا مانا رول اور ىدل ١م ىواعد اه
 مب لاب ايس هراو فص معادريا

 ابفصن متهروش ارا هيب ى دشن 'ماقاو
 قل اى ىنحلا' قصنونعجن مهرو نل اهاعاشم
 م امسك اع اشم ةءابل ١ك صم ١'ق صو مد

 " ماد هربغ مسي ةلهر زمول اكداعو نه

 4وسارا ةيبلا اميتم ىحارمال تالعر ماكا
 ديل يهاصو ميري ىف ىذل ! نعل اددانل ارثم
 ايدامتس د |رل ايواهشن اهاوع د ىكذي

 ملوماقل ئدق امتعرحاو ند قدارل 'ناكناو
 فر الان كبل ول انكدرثالا سمعا ادددارلاب
 ىعسر ايل نعزي هذ امل اهرييش هدومي نكل و عدي

 ١ دا



 ير ين اسال اهلج الارجل اد مل دارنا
 لاو اقارح امال وا عياش امد غأ يغري رارإا

 قطو امثرحا مراول د ر ارد ارشد رخاه ووبشلا

 فيداد اىل اذ عيابلاري ةيدامل اتن : اكن اقرخالا
 ميد رخال !و اعحا مدا نايف الاربعلاو ورا

 دوج ءول تاكول انك د دبل اكن دارل اهنعقب
 نمد اههرحال ناكث اد طواوبز مد جوريثح نضصند

 مواز امل ارنهمل اذ ري عوبتم صفو الدو نداعم

 قىتاطاو ًايهرحا مداف امسيا غد اهاتن : اكثناو

 نحر أمني ىرعل ايورارل اب امتيوت<ظيطالا

 دملىو ماهإتش ”ارل امن! ع يداراو مهدد

 بي أضل 'نوافاوعررل 'بحاص ل او نس ننم

 نا ابتعدوا ص هيل 'رجزس روش لم ماد تعد

 0 ب م ىئرا أمثوترد !مةدص
 تك مان نكناو امزيس مجوصتحالف كا ذو اّلا

 مهضوبذ لك نيوند اضل يحن لد عاميالاو عيملا

 مح. نمد اهلع ةدس"ماقا تاو ىئريلل

 كريابرذ اقل ىذق ن أذ ةتنيدلبشنال عاسبالاو
 باصئرا اهرلع ةلنيد ٠ (ة أن بب اند رطص
 نمزنكا :ارشل ايلعمقد ناال' هت ]قنا بسلا
 ميد ا يعرللاو اق اهرعب بب اغل رضع ناو مت



 ىلع حيا ضمن 'ماقابوكريالوت اهل انتم مو
 لعرب ايراد هدنح ليثتررد ١بحاصل اقام
 ًافصن متمو اهيل 'بحاص نا ةلرسل الجم م اى

 ميدل ١ نازل امر ماو ضد فن ان ايزم اب اش
 ثامر جول ابر ارد 'نم امولعم اذصن عابرتا

 مولعل نضل عبس عيابل ا ينيب ىهييوط انا
 فصلا مم فصنلا عيجب ضي لىتعقر مهدد ىلل اد

 سبل ا عيابلا ماق ناو مهدد دد امسمج ايلا

 ماقد ود اب عوشورفارتخن عابد

 أام_وسكعم افصن انزبرر كابا ةشيبلاءرشملا

 تصدر كب انه ظار امامنا ناد ضد اج

 عيابل 'ةنيبب مهر زيا ءارتمىكرب لىذلا

 روسنا / تال ىيامد (ىوسبممللا فصنل ا اماو ميلع
 قى املادولا دامهر» نيمستب فضلا 'انههد اثعا

 تال أبل تشيب معدد زن مسني صنم انه نيب

 نك !لصؤفع تم اخرش عاما ةليب
 انس ىنل'زع معاد ثا ةييل'لجر مافالع
 رطا لجر ماا و كدموص هزل لعرو مدد فلاي

 ررغخو مهر ) ثل اد عد ىف يزل ١مه معاد! ةليلا ْ
 ىن١ ل اذارهاوعد ىلثب ثني قىند !دركككو مه 4
 نيؤصن ٍثيعرم ال عررملا دري نع ساودد ثسود
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 هات فصن اميرصاوأككل ثدي ىف يلد !نهضدو

 صاراكماقاو تالحر هاعدا لجسي 2 ىع

 نىلاع رتيامت عري قف ىزل ١ زهمعابرثل ا ةشيسلا ايينم
 ف ىذلاد امولعم اتقو فد اينخاب ىتششللا ن١

 ف ىذد "ناد مسطلا همغربو اهه)وعو رك ثدي
 , أس اصمالا معتبر انحلاد ثوكرفلا' اند

 قيعرملازهص ارز تايد ضالا تمت هدلعو
 ىنل ١ ناف ع 'اضنن ناف هضنلر انادتدي

 نيغص اىرلا دبعل ١ عابارصلا١ مدني

 ةنيشا ماق'ان اكول داش اممم عرنعد ال و
 فصلا ع) فخ ذر امخامت كلن هرازق الع

 ولو نيفصت رمل ١ ةئيد امل نصخخو اميل
 ' اهاذ'اناورارتالع ةشمل' أمقن لاميتا

 لش امل اناث جيو عيال ْ

 0 هر رنا هدع ناكا وز فاحل'ءاضق
 رثئرمللاو و محملا بيا

 اهنيب هبت ضال وقل ا

 ناتخار اهرايختدذ ينصت

 راش بالا باجان عيب

 حول وامل ىقاقلا ؛اضتلبت عيمل'ضقن
 سالو اذ اي تا ميشا اضادحا



 ىلا ناك عيل ضد زخالار احاو ئنصن

 فصند قصب لش ؛اشن ثار اتحلاب 31 3

 فاداوعدااخر ا كش نادنّقلا
 نه اهارزنُش 8 ةدحللا ماكاو لعيس
 يد د١ ةرملاو 5 لاا ئلاجرماىذ 1
 ميلك وق ىعرلا نا ةنيبل ادبلادذ ماقا
 ليت ١لاكواتاد احا ةركذ داما
 ظ هد احنا عيل 'لظج اد هش اعذ ةنيب

 ناك ؛ؤس درلا لع هتنبب لل ال عب
 لاقوا دز عيب.ال هراكت ١ ىف 00 :

 ظ بوي نا همم م نال عيب انتيرحب م
 ادا .: لوألا ىئرحلا نادلا عب اندعب نكد ل
 ىلعف اذ درف اك مل اني ك زمر ارداانه
 0 ١ مامإل عل 'لوف

 فرااذا درل ىلع هبلغوكرللا ةدسببتت لل
 2 كنكذ رز ركزي ل ناد قندوتلا
 1 مدان ةاتعم دا
 ١و نثلا هرّمنو هدد ىلا ايررلا
 0 ذلع
 د مس هلارعمظد لد ئالامل ةمددو
 ملرملاىلا نيرا ف طحنا ضم جويل
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 كتي ملمع وعرملا وورش >ل ادع ادع ترف اذ

 ىتحرلومل الع ؛اضت كل ذ نوكم ال د هنيسلا
 ن اكركدم زا كل ذ دسب ةليس 'ملرتخلآماقاول
 تاس يبوس ديري رجلا
 انلاو ةنهامهدحا ةثنت موعوولع لسا
 ظ 1 رثعلل ام انحاو نه اث عش اماق اول
 5 مللوال ابل او زهوزحا ايه اش مانا
 يمد ملول دل انذ'د انركذ ام عهاجف ءاوس

 كرل' قوصو ءارتل ضصيتح رس شكراا
 يباكأ ملوعللا فاما ايوب مهاث ماس ىف
 نك مق نكت داون ا دونات ائىا
 ن اكن أ هلم 'ملرملا عاداولوتخ لوم ازع
 ظ لعر هحالب لشت ال مادي ىف ىرل١معووا
 0 هيلكعرملا ماقاو مل امر ١ لجمرد ثاراجرعوا
 ا بئاؤلا نالث مرالا عرف عأب مها ةثيلا

 الل د ىعرللا ةٍييلطيو هتنرب تلم اب
 عاش! شب نادل ١ ببافل اوحؤ ءارش تذل

 اهمّمر نتباؤل' نال نالذ م ابعاب ىغرللاْن أ
 ماو هوذا اجاجس طراد مص نناولا
 اناويع رند نال امس الا تن اكدايلا نا
 ىلال نكت ل سهل اهؤل اقف زكرشل ايلط و امو



 ماداهريلاوؤ هاعوا اهولع ةليسل كرش مانا انو
 0 أ متع ى هس ١ ءاهارش * ١ ناكدنا ةيبلا ]

 ةتس تلت هتان ملرك ١ هاجا فاخخوا ا

 ظ هيلعوعرلا ناكولد ىعرللا ةديد تلطدو 0
 57 ايد قف .ال نكن للاىو باجا5 ةالائ ةانيح ١
 ذأ ام لغ ةنيبل امترملا ءاق١ املذ طق قح 0

 هتعص  رثماه از اما .اماجاقا
 اعيش ا رفاه غدا لعرب وكر 3

 ١ 3 م ا
 ميش نفرنو ةحنيبل بقت د ايلا هيلع ذرمغرملا ظ ١

 اهلف عاتتبرع» م لا تاكل تكد انيس ا
 يمول اا ةنساكماذ ْ .ةسيلاوهماواءارك الع ةليسل امرشا 1
 فل اب منداجلا عزم ىم عاب ةاز>إ لعل جر ١

 ماعا الف اق هنماهعب١لدسل اهذلاقو معدد 1
 ةدراجلاب ملوتمو ارشد ادع ةييبل ىثنملا 1
 ىنكئلاىلع اهدرب ناداراوارع اهددحهو 06 ١
 اهل بيك زه ىرب نا هيلع كمل ١ لاق هيلع ا

 لت انزا فسود ىلإ نهو هتنب لقتال ض
 ثاكلاد اهو نافحل اههاع دالطس راو

١ 

 قرت
ّ 

١ 

 ا
| 



 ممن الا تن اكابر ا ايع دارخال ١ زمرعكا (امدحا
 لاف ةند١اهاقاوامإ اثاري اهكرتو تام
 هزه ترتث رتخ اف 'اهاوعد عض دف ميل عوكرملا
 ردص ارت ومد تالخ قرأ اعنا
 ”اصوااضدؤعول اركت اذ انكر اريغص ناك ح

 من اىدولارارثاوع ةليداميلعوعرلاماناو
 ةنبلا عنج شنال ايف أق ةياصولا مكعب عاب
 هما ةبج زم اسمو تاكد: دون اهرغي للا

 سخصل ١ هةحاخ ءانوص الأ سا 3 هج ىوا١
 ىدو ردا هرارث١ أش اع تاوانال نملك

 لعرب لاند قدأ هرارثاب مداص ولا تئثد تنل
 ناكام ىبلادؤ لاقت ىلاكذ ماهارتش الانبا

 اهنا ىلع ةلرد اىكدملا ماك١ املؤ وحامض قال

 ناكزما ةئشاردلادذ مانا اهكدم هلا
 سيلا لاول و هتنيب تلف هس ١ زءاهاش ١
 حال نك مد اطوال تن مامر ارلا عا
 ماىا هاعدا ام لك هنرش ىكمملام اواافذ طن

 هت هيا ماهارتت املا ةليباملاهذ

 رثاداجا نا ةليم'ماق 315 هتنزد لشتال

 عاب ما دالهر ا هتنب تلق لاما هت
 هيلهرخردل لاف نكي زر انس طراملا نه

3 



 هنيد ىرجو ندا سل ١ثارق ١ ن اىميلعو عملا
 ةراذ ذا: اولا عيب انه هيلعوكرللا نيو

 اهدااهزع ةنيبل وغزل 'ماق ١املف كسابجيرتخا
 ةوليلتكو اد اهارتشا ل7 هنيلا هيت ماق

 ثاورلاشاإل اديئوآ 3-1 هاوعد عع
' 

 قعجرؤد ثد ثادحا نك هيلع وردا تيروم

 سدا ماكادانه متراوس ةلابهكرتو تامر ضم

 مقوم نأ ةنيبل ١ هشجكرل !ماقاؤ دموع
 أت اد امس نك رمل ١م اهارتشا ف اكانوهيف
 كدافرتم كيتون قدوم تام متاضياقنو
 بارو نا ,يلع ىئرلا ىوعد ميثارل ىيرملا

 ةشبلا ماكاو هرلااه دريلع بكن ل ١تزع

 سبط ذانس ال! امال خد ١ لاق فك زودع
 عمال ١ اوه هنج ععسم الق انيغرملا ندري ١

 ثل اننيذل اشايعدأ 0

 همام 3 ءارثد اع ةليب اهدحا ماى
 ١ 1 ب ستارز

 0 نت /ب ةمضلا عنه ىو نا ٠
 / 1 د( هيلادذ لاقك ةلب ماكاو رب :

 ا 3 الهنا تيارت لبق ةنم اهني فش اكذر تاون
 عقد ذم ةنيم ماقاو ةعضلا عنه ف لح

 ف



 مادامت هنيبل ١ هب اوركذم ابا ارا هديتك د

 تجوز :مابع اب ىئرملا نا ةليب ميلعوترملا
 م لجر م هضرا عاب: معس وبه امتع ايو
 انيا زب لوال الع اءاشل ٠ ماق اف ضا م اهعإب

 الط اب تاكو تكي ارش تكو ىردع اذنهر تناك
 تقواشنم ناك كن د نا ةس ل وال'ءاتاف
 ميلك معسيف مف وص ليث د ععس م ءارشلا

 دذ ماكان هسا ةوج:مانرا عي فا ددىم
 هىتهلال تي هيصد ماهازشا ما ةلئيلاعسا
 ةساابزع 7 هدانز هنئذ نا ةسبئكدلا ماقأو
 لوا وا ةداي زل ةترشملا ةلسلا لشن هداوؤ

 ىواعد م ىلوا هتماعل ةديثحا ميرثك لاو
 مذ نه نهردد اقلطم أ ىكتا دأ هنكلا
 لك ناون ال هانلت ! مث ىنم هترش كنأمللا
 لقول و١ داخل ةنيش اقلطم أكتمجك دا امم
 هترتسو [داراسا ىذة يسلق نلوغبنب
 6 هتومىلا هبا كام اريل اهذ نهربو ككربازم

 ني ةىرع تلصنل7مماج لدا ءارشد ١ ةثرسف
 ىقل ادامزم معاي مدان جلع ةلسل ٠ماق'لجر
 نلاب هارت ارنا ةئيبا 'نيلعرل انحا م اقادمصرد

 اير صا/نلا ةلسبيوعش ذاوشلا ةركذ مدد

0 



 / همجانبعنا ةليبل الجد ماق'لجرمي فحبت
 ديلو ز م١ د همد اي كتم يمل د لاو فالث ثم

 الل درباو نالاف زم هاركشلا عبع مث ةلرسلا
 بكزل فيعل اد ىنعمي هدا قالذ همئ ان تم
 ماكاو مل اهننال عرج دال عني يراد فيلا
 عليهن ا ةنيبلا ثيذىزلا ماقادةليسلا

 يقارن اهارتخا ساضل ١ فالاملر ارز

 داو ةموصخلا هن عامتنو هتتمي]بقت اهب
 ةليبل ١ اههدح اإل نالعر ماق لجررب ى
 دونما ادخن وانك ديل امذ ئطاه اثرا

 اخري مل نا نينصن امير ارل اب ىنمتب كتي
 ًايهرحاواخرا ناو ءاوس اكدت اضزاوا

 ل قلطاو أرجرحا مرا ناو ىل واو قدس ا
 امدحاني طر انلاواضدؤد ل تاو واذ

  ضاللو اهرحا مرا ثاف1ك وامل صحاصن
 ءارشلا امعرانآو افادارل# شان

 نالاثزماه عشا ةداوخ لج نءامتعرحا وك

 اها ايا ةس ازا ماقا وأ يكدعىهد نا

 قع ىضاقل١ نافابكتموهو لها الذ نم
 ىلوا كوالا تقول بحاصم اتقو ناو اهنين

 ضال ١'ثود ايغرحا عدا ناد ةاورلاهاظ



 ضف اهرحال ناك ناواقانت ١ امزيبىذمي

 قصسال و تاخغض اى ىواعد# م ىدازعالاف
 كى راسل عياب' ماقاف فبل بت عيب

 هضخووحاسملا امهالتخا مابا نا ةميبا ظ

 كءاخل انهن : هرج مل ناذ هنيه ادمن

 اباد ىوشمل نمثل ! درو اههنيب عيدا
 قاقعس الا ناكولو هضخ تش ال ةدرد
 ادعس ام ضرللا لمدن ميلا ضيؤدمل
 ةدرايللا ناعشكتب محا دول د سمجولا

 اماقاو فل اد لد ىركشملا لاقد دصن'انهب

 نملك انلثخا امال عنيابلا ةليد لبتعت ةليبلا
 اب لع ,ةعراظم هدنيب نول ماب حزنا و

 مث ات امو اههدحا لضقف نيررع ىذا
 تامولو ىرعتملل لول اف امهتعق ذل انلخلا
 انلتحاوت ببعد يم ن2

 مل عياد ماب لوتلاف كل اهل 'ةم
 ككيص عيبا ثنا ةسلا »م ؟ماىأ 0

 كيه يات افاد و ثءاميأ

 ماش ةشملاو ىوتماد لوعد ان مدام امد

 ومد ١ ١ ثوكتركالبيتس 3 27 انكو
 امتحالراش' ناو: ناووو عايل ةليياوءوتملل



 نللومل ان ةرحا ةمنمتن نتن اد ةزاحال اذ افلتناو

 ةشبدنلاو ةزاجالاوا خصل عرأ د اينحلامل

 كرل لول اذ ردا ىعجدمب اهلا ناوؤالا
 يل وشئوم اىثرملل ةئيدل اد تاكأعما هذاحالا
 هزاهالا دنمتنل ١1 أئلتخاو اعل رانخا ناك

 0 هليسلاو سئل اوعرمل كومل اذ تلا:

 3 "ذاجحال هزيذب ولو نمتا اجدزشب ايهردحا نال

 ”ةجالؤعرل لوعل اذ اذ دل اىغجرمد اتلثخا ناو

 فالاتخال ؟بآي م ٠ لهممل ١ ىئرل ةنيسلاو

 دإ هطول الق ةاتنتغا موفر وسلا فَ

 سا ةانلتشاو معد دوا دتص دا هيّجو
 ايابحا م1616 مامات و اعنا كك نك

 س أ اتلتخ اولوولسلا برلىصك ةليبلا

 متشيزال هنإلا [سمالرطق ةشلااعاتاود لاملا

 املا ناو. لالاس 0

 بولطملل لوول اذ يسملا لج ول لضم
 ةنيس تلش ةلردلا امانا ةارووطم حا

 | يوضع د يؤم لجا ةدايز تتبج د انج ال بيولطللا

 داو 2 201 انصح هنو ١ قفالازخ

 قل نشل الق ىف ىدشاو و مينعسل ثلا اذ ذا
 عيوشلل ةنيبلاو هدير عم رشم الون اذ



 ىل و ىريشمل ةتيلانسو» ىارنعر اقع
 ىل مف اووهن ئلدخاف ءانل ىلا هده
 ميسيلو كتم عم ىرلل لومث اذ انما ةرذ
 لاةان كم فسح! لوس ايتولع اضيامل
 لانو هيضرعل'نمت ىف هدادز تنثن امن الرج
 عيوتشلل ةرتح ف الود يقلع فسوبودا
 ةثيبو ىرتملاى لع ملا ةيجوم اسال
 ولو عيؤشلا لع انين ةيصومرغ ىلا
 ذلاذ مدعولا م ( انها ترش ىلا لاو
 لد. عيعشل'لاقو ,انلاف ككل ةعنش

 هنم عم عيد الوند اذ ايجات رتشا
 ىاينع ىرملا ةنيد ةليبل'واماالع
 ”ولوروا عيت ١ ةزييرخرنعو فسود
 رخو ا , اننا نه تثرحا ىرتح لاق
 ىرردملل لوس اذ عاملا مكنكو .عدولاوا
 ١ "نو ميعللا ةزيبث ةّيبلاامافآ او
 اههوا انزلاق نا ةديش'ماق !لعرست راو
 اهابشا منا ةليبلا ابيت ماقاو هايا
 سرا ١3 تال تعمشلاب مل ىضطق ثلايرخا ع
 الاف ميلك ممل ١ ىوعربوعرهل امص غصت
 مع الامل 3لاحاب متع مهوصملا عقدني



 ماسك عوااذا ةراخالابفو أدكز حو . 4
 ممل انبكربل هاسد هرب اهرح أس ارث 1

 هفصتولا ةرتعب اهترجاشاصول' لامن انك
 "نرد ىف داصاتملا ةنرش ةشل١ اماقاو
 تارت خل امس لاقف ةاش تك ان داحلا
 هيك تككمبو ندا عضولارغ ةئعرت ناك
 بك ذ طعجبرل اع تطرب الح ارلا لاقو
 ذاو هايم عه ىنعلا برل لومل اف عطوملا
 كاست ين 2 مب ه6
 دعاولكن المراهاعدالعس اذ

 ف ىذلل اهرحا هراداسا ةييد' ماا انينم ظ

 ىنل او انبكسيز١او هاسد ة 2 لش هجر 5

 أاصغاف ةرارلا لوو اهاوعد كت ميدي
 ةرثعل امته نانا :

 س اعل ١ ذو اذ ايعتس ! امني نوكت رجإ د
 وعون مار د ةرشثم امه وحأ يو
 ىدأ تاحض اق ىواعد زه بيست لا

 غو قاول لوس لمدوطعل اب ىنمصر كارت! ج ىلع
 ماداو ةيرب ماكاو انوفاح مهرج اتسم نارع

 ىلوامتعاوطلا١ ةييبف اعذ اط ناجرت اًكح ملا
 ىعاصجرحا طقس ماوهال ]52م ةارك ف



 رحاتماو جول'اهأب هاعوات صانملاب
 شم ةديمل١ اهات ١ تاددامل را
 سر عر ارحل امائواولد ىلواحاتللا
 رح اللا نا ةّس صال اىاو محرج املا
 مال الع بح ملد مدلل دع الانا د ق ناك
 2و "مصاللا ىوغد م كوارحالاةّيِش
 لرصتب لو اريعوا مداد واارادرحاسلا
 نارجاتتسل اعد اف انلتتاتحرعن حاملا
 عمد ةرتعوالا ل انو صاد د ةسم هرخالا
 ضو وعد معزل ]كن امم اذ تانل احتد ان اف
 اقد'" جس افلح ن ائرب اهلا حد طلسو

 هتلس تلق ةزيمل'ءاقا أمءاد امس ىتعد“
 6-1 ةتيمبوطمد ةشيملا اه 02555
 رحاو ا2ل535151 ةستفيوح تين
 0 البال لاق د مع ار د ةرشعب نري

 تلق ةنسل 'ماقا امءاف مسد ٠ هر انحكو .
 ارسل ةدرد تلم اعيح احاخا ثاد ءتنعب
 لا ةءوا امدح ةملاد عال اق املخاة ١و
 ئميلا ل !كترحارحال ل امث اهدجرذ أسللا و
 ميك 2١ه الص احنا قاد ماد: هرمي
 اماحاذاق ةاطلاحد امج اف عمد ةسوك



 تلبت ةئزبلاع اث١ امماق اميدبرةمد اخفي

 مقا هيجتدتشبل ايهنقي اماثا ناد هني

 هد ايزهئدمددرجآلا'' هتسؤح الا هدانزب
 ابل ام نب ,امماد جاتا ةئبب ماسملا
 انه ولو ١ ميحاص تلح ىوعرت اذكر
 انا تاقرين اندواعل د راكرجالا نا اقفت ١

 فى !مهارلا عنه تاترحارجال ١ ل اتفضل ف
 وك لل لم الى احمل اقد داعب ةصبلا
 ىلائضقي ه ةليبل'ماكا امماق هارد هرثح
 ات كذا ادد ةنسمتو راشيرب ,ةوكت١

 توي طخ رثوكل 'ىل' د ارغب زن قصنمل وع
 ةسئكر وك !موجال ١ ةميس داوي
 ادون ةاصلمفدولو ضاع ةببب مارد
 ' كاالإف التحام ]ممروصمل ايرح اءفييصتت

 بئوس'كمر لاقو مبردي هدع غاصلالاقف
 قلقا ناو تلق ةيبلا ءاشا اعءاف تيمناطب
 ص تريرفس بكر لحر غاصلا ةليبب دخون

 مث ارل'ل امو امد ةس دما ديد نت

 ةرثعيوماد ناكل ١طمحال تو اع
 | رجا ال اقلح ن اف اموت همحا ملك لص مهار د

 . سول سمسم
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 دجأل ام ماونمجا لوا «وهحاوهر بكا
 مش محاصل هيلعرجإل او ةدفسل !ارحانصوع
 2 اهعزن مالاقد هتركرا ف ارت 315 لهر
 فضدرح انس الدال | هيلكوكرملا ل اذ عار د ةزشعب
 امنعاكتلج رت اف علم ةسي دس, قالقللا هلبال
 ثن اك ة سلا 48 ناو ئث عمال افلح ناف
 ب تاوضا3 ليل ايخاص ةّنب ةليلا
 ضف تقسو أ اتقول ميدل هاركالا
 اهل اهلعاهحاطير !ًاميموشع قال مدع اهحمز
 نال ىتن الاب جك عقو اهولطن اهل ام هل: وم
 3 عقار اركتا اد هاركالا ىصمب
 م وا ةاذلا ةثيزب ةنيِل'اماقا ناد ءاوق
 . وهون اهركم ةييواجدأ  ىداسلا عاج
 ركز لضمل ع عهدنب اعوط شوعلا ؛ذخافعل
 ىذه مند نيعةيهمدأ نيل وصملا نع
 مطشر ارا اهينعهر ىيل اذ نارخال اعداد فنلا
 ل اذا انه لوا نهرل اوعوللا ةثيف انهردد
 لق تت اكن او قمومب ةطورتم ةيملا نكي
 ١ عرش ىواع داع لوا ةيملا عد ةننتو
 .212يتب لع مل ثسسلبا لد هسيابآف
 59 لماتف نهرا يني رولز وأ

 هسفو هاككلا



 ىنرز نع ,؟,تررخإلا !عذاد فدز ئمهضقوة شف

 ولو ىلوا ءاغل اذ راوساغر !دااضروند

 دوا ةدوملاة نضال ال امهمحا مرا

 ري قوات مزع !ءاضيتل»
 ومق مثوحا اههرمتاةاهرود اال اءاوش اعد
 اا عم ري و عع 7كرصلاو فخ الل

 نارشلا ةحاام انين [اتوعجاول و

 00 كيرلا ناهد
 ىسذ لس اضر١و!اضرود لو فحاو زمر ارش وع

 تثدا هدول افرشذلا ال امهبحا#رافلد امزيب ٠
 ني ولو ىلواوبذ قبس ا ايهرحاو اقراؤلو

 ماكرو فنيل اذ عع (دأدملا ىوعركوبق ايهرخا

 كت ظ
 رو هنصقو + امكن ماجاب د نارخ

 هب زيت حاولا وا ا

 1 ناي اوس اول قي اجزجد ا تك

 تما بنت ناب ظؤلا ةبعو الل ةيوكتم

 تركع ال هيب همم بلطي نوت
 ظ عم مهرملا الاصتا ١

 هرج 2و 1
 هلع اسب مثقاايهتحا اخرا ,ٍل روصلا



 مدانواهرو ناال 'ىلواوبد ايهدحارنب نيفلا
 لأ امتيونذ ايهريس تاكولد مداد لوبف قيسا
 ان نكتو رلونذاغرأت اههدهإ وسما اذا
 مودل ١51 مقناس ةةرصلااو ةيبلاو شل ب
 7-2 ةسلان نال يد العلا
 موبيل اذا ميقت م ولاف نهرلا لامأ . ىوتفلا
 ىعرمل لكذ ابومعد ناوين دشتي ير اطلا

 نصل اىكرو نال ارشد نهر مصاحا ايف 0
 داصخ هتيزد درت ومش ابارس اف انهر تنث

 لج نيهو ةثرللا معاداد عون لا
 نا مص امن لاق ىارشلا عم هشل'هداز هاو
 ةيتل'لقعال أمه ىئرملا ناكول امنيونمشب
 رهان رن ويرحل راكب از طزعب ىميد لتىحلا اما
 ىعمب ثنا هسملا 1 ميكملاو لاك ضرلاؤ

 كالل احم عويبشلا ذا لوا ةمسقل لمتحا اي

 ضارسندو او ةدرصلاو هيجان نال
 ضييبسإ ةرحاو ءهصزؤم لدا قلد ابعداول اه
2-1 0 0 
 اكول ؛ارسزحال او ةيه أهرح )عدا ثان
 هر عايد اهرسو ادخل انيق

 تدي امنمكذ ا اقلطم أككم ابعد ١ ام مكح مك



 هلا تتي نوكب ناؤبذي هنكمل قلطملا كلا
 ركام ان اكق' ةسنمذ ىلا لان لا تاس ىترل
 أوك د عيطو ماك زئذ اضرب و اًقلطم اككم امعوا

 1 وسلا نص
 ليز زهوارتشا تارا نعربو ويب نيع انه
 اتهربولو أام,تبونو ميه اركم نإزحا لضم و
 منااق ضنا كواىرشل اك ىحاو معلم راع
 مد ال ىدس ,١ اوثداذ قدسلا عازل لقت فحاول
 هه ابحت د ام اكؤلاعنح ارهرحا قبس تبي ملا
 ةيبلاافراعث رسارزارشثلا ناك انراحتولو

 هنهرب مادي عيبلاو ضيول ابال اعيمت ال اىزدإ
 #  داولو -تكوصملا نم[201لهكلا م
 نايف او ةيبهاىلع ةثيملا اهدحا ماقا ثالجر
 شيملاو ةةر صلع ةنيبلام اقارخاو لج نم
 لمح ايش ناكن ا ؛اوس اعذ ل جلا كفؤ

 «.4يوث. 1١ ريثكإوري» « هن و أ عا ىدانا

 رتالعو ىشيوممإل ةفيلح ادلع ةيئنا 0 مئنلا
 ىععدال مهطعل لاذ اكل ائنع امهلومعغ
 ككيد ووعد ةرضح لواء لكل امنع ئّثم

 كرثو تامجاحر ناكضاق ىوع هزم بي

 تايعال' از انيع ةثرول' ضمد دافال ام
 مننا يملا متمادبص د توروملا نا كتل



 لود ان اكضرملا ف كل ذاولاك ةثرول١ةيميد
 نش حيشااومأكا اقا ناو ضرما ىف هيمهاىتس نل
 قاعتب اييرصمم ىوارئصلاىف هيميلاوعدم
 ناغشضآق آت ىواعد تدرلولارهرمملا ع6 (عتلااي
 در ذدا ةييبل يغسل 2م[ مدر أعل اياب
 دعب تون مؤ ابا ةرد ةئرد اريمل!ماقاو ةنراعلا
 7 ىوارمعملا ةديشووعسملا وضولاز واحام
 - داي لج عن دولاب أب هصالخلا
 ضيوف عدول كد اوعداو لج اج لجول
 ةييسل 'ماخ'و زوم كو ةسراكو ةعد دولا
 لكول انا ةليب هصيدول لمد م ىنل ١ماقاذ

 ماداول انك هتشب تلبق دل اكول كاكزم ها
 هم كي ذ لباريس كولا دوما نا ةليدلا

 دلال اقف مانا لج سلتا
 - العار داع همي دو ا بؤصنو ىلا بص
 ةيساوكرللا مات اذ ةمددول ولع ةنلات مو
 أنصت نا ةريدلا هيلكوترملا ءاقامث هإوعووع

 بث ىكرم لا ىؤع د لطب ءزدع الكل ةمددو

 دالاس مينمب لاق لا ةلطسيطهم ثصننا
 للاعلام !مماججأاش الظن ميكو هنع هذع هسداوطر
 ءاىاورل ابنا لعيب قاناذ دا لهر لاف

 مثراملا

 هعئزولا



 تعلن ١ نولغل رع همي دو أمنا ةنيبلاميلعو كرما ظ

 كيم ا سكت نال4رضح نأذ ىرملا ىوعد هنع
 ىلع ناوعو ل وال !وعرملا داعاك هماد ال١ هيلع

 ص تالقل عتع هميدداشأم ماجاف ملوقملا
 كدت ابدع ىئسللا د وصخ عقفتنو هتنيب لبقن
 ”لافولو نارّيض اك ىواعو : فر امل لش ىعرشلا

 با ميلعوعرملا نهرو دزب لد ىدي أ طن! فبل وذ

 لافولو ععسم ال عاريا ادع فيلاو ةزهرم مد
 وشتم اج مس رهيدوزناالا كدي وهال و

 (لديال الع ةنيبلا ةعئوولا بت مانا
 اضع ةمجد هعدولاماق أو عدول اه ا عرمب ١

 عدوا جاك الا نيهجورع دلسملا بز
 ةجولاانع انه 2و ىع دوب مل عدوملا كوي ناي
 ليي رطب زو وره عامضل الع هتشيو قهاض
 <جولا رصيوا وجلال بق عاضل اواع دوبشلا
 ةمجد دول روك اغاد عاسالادج ال ناةاخلا
 هيدبلا اناث معد دو ىدمنع كك ىلإ لاك او

 للك نآمضالذ دولا لبق عال هع
 تام كي ويدل در

 كيملاق ايرملت البال لاقو عدوملاركتاو ردع
 0 لكامل انال اضبإ هحزنة نيبلاد هيج عدوللا

0 



 ريم لبد العمل الع هليبلاو درل اخضاع تءاق
 هركذ نامضلا تنثب زال لوا ككل املا ةسبلمق و
 كارد, ذوع يمر اك اتحاد نلرصتد'ف
 ئه نه تعدوا ىف ادارحال او نهاره تيمط
 مدول'نافاهماونسال امهنرد فص اهرب و ككرذع

 وتركت نص اصاغراصة مي دوهادج نا
 ةنيبل'اهدحآ ماتاولد نيالحرد اىوعد بابه
 يفرز ارخال !ماقاد ثلارب ةاعق غامبال ايلع

 اني عع باب عامبال اترك قلطنا
 لجرري الراذىد'لعر زصول امو اعد إم
 نخل ايتن دانك شارو زاهارتشارل ازا
 ب!علانالمل اما ةنيبل اريلاوذ ماكاو ايضبفو
 ءاثع عفوت و هيلعيجرملا ةليد لبقن انبلعد وا
 كواعر زه بيب دكر اىَوعوزصت :> ةهوصخلا
 هشبل ثيص| قل ام اق: بصغل ١ اان ناخضام
 ةضمدالكك انام اقاد كلا لا بوصل هرىلع
 ”ه1ى٠  بصاول نعد هملدا بصاخل ' ناوبع

 بيمات 1 1 تاما ةلسلالكت املا ظ

 كادلددع تاكشا ةييبلابص امل 'ماقاو

 ”ماماولو زيجولا بصنع لوا صاخلا'ة ليش
 ماها وتل ابرد ةاعت 2 الع هللا ايها



 بيمعل عدل ىععد قلطلا كيد لع ةشيلا شالا
 ريهول ' ىداعد »تانيا ميجزت بايد
 اهيثرحا سبل !ميلع العر ماذا لجرني طرص

 يو هل اميننس وف هد دود رخال او بصْخب

 نم ناللا ةيكررا بأم تان قاتحكسالاف
 متساييضصغعو هّما انامعدا مدارببلا

 2 تالكرحا ثن د كامرا ىللاودذ نهرو

 0111 عشدوبذ اهتجوزت ان او اهريد
 هنالعىلع ةنيبد اقلب .تثلوصتلا زم

 هسيلاز ارا مانا موي! هند |جلا هذه هنم بصنع ٍ

 .ةنواجلا ملم بصيغ ١ هبطعوترملا انه ناوخع

 ىه ةننخو أ لوس اوف نملاقرعت ندم
 نعد هرخال' تةولايلع ةليملا مانا ىزإل
 فو لوال ١ لا تقول١ بحاصل أبدت هدلجوكرملا
 نفع ةنيج 'ءاقاىنديوه فسويدلوةسابت

 لصحم 3 :رخالا نضغيالو لوالا تقولا
 ددايحو تاكضاخ :م لونا اهوعد
 ةيبلا هادم ببوصتلا ماق اف ايل ع م بصخ

 1 ير هويام

 بصاخلا ةييب ليقيره بصاقلل رئارقا هنم
 بصل ايا ةيوش اننا عمادو' نيف تبصولاو



 ىئدااهلع ني ذ دمي ةئيد 'رلاب مث ىلا
 ةرضاح ةّديللا ثاجدا نازل اى راغالا <

 كده ج
 اكول د دهني ف بم طلاب برواو هتند لبفا

 ”قلازا ش١ ابيحاص ماى اف ار1ذ تهوصملا
 _ايهدرزا هتيب بصاخلام اكاد دارلا ءره

 ماكاو 0 تن اك ادبجاصودع
 مأك فص اقل اننع تن امامإا ةمل١؟نيحاص
 0 تناّحاهدرزبا هديب بصاقلا

 فم ل انوؤ وا انيحاص ةنيب ا لاك
 ضرال !نحاسل ان 15 تبص أل ١ ةدرس

 ىبلع ايست يلا دلاخو هني اب

 تاباك ب - من أي ةيلااماكاو ؛ تبل" تترخ امك هيثم

 قاعضاق ةاعد'"“+ ىملوا تضاخلا ةّثرد

 ٠ 50 مادا مهخت تاىو ازا ١لمز 2ىجول امج

 براضلام اكاو ١ عرش بحسن تاخثا هد

 ًايواةنف مايا ةرتعرمب تاهو ىريزا“؛ هدر
 تول ةرئرد ن١ نك ذ ةمؤص ال اد ل١ لوتمملا

 تيا ُيِلامعب توما ةدب م ىدا عرقا م

 هاص هركؤال قفاَومَمَتَآلَد ضلوا
 د لثعو تيدداضملا نيشبف هيعلا
 ضان (ضل ؛ ةئيو هني ايلوالا' ةنيب أب



 تاكا هصالذلا ياصهركذادل ثل ام نكت
 هما نطب برط إذآ ده ىدالجر ملوفيئوعرلا
 حاشا عجم اذ ميلعوعرملا لان مهرضب تن امو
 © ًاقاولو عقرلا عمد ال برضل امعب قوسااىلا
 هاماولو مدمي بوضلارعب تعد أنبا ةشسدلا

 -صلان توملا ىلعرخال او هصصل [هءانص ةنيبلا
 لمحو يدآََلا ةازكو . ىوا ةمصلا ةنيْم
 "لدحر موهس اون لضا خل اقن امدد ماوخالا
 4 هتئبلا مافاد ارم هانحا لتكاشا لج عمدا

 هنهؤعرت اوانإ لقفل نا لتاتنامعداف
 'ادويسر اضخاد هراضحاب اد ىف أخلاثاف

 انهن ارت نبره اشدو لحرب لماعلا اخ

 ظ لبتمن لاق نع عرك طاو ل اوتثملا ني لجللا
 نحاتجإمرل !ن اكناو بضل تنسو امتواربت
 الوعد لسا بايزه صاصتل' لطي ٠
 ةئائع دا تايض اق ىواعداعا اتمتئإلبت

 _ ف: اكهابا نا ةمصمجرهرفانكع و هابالحت 2
 مك ريقوه ةسب ,لبقدإل مولا نكذ ةلأترف
 اييصمارتو دا :تملوضْجلا حرت املا

 ىيملا برد 0 ٠ هجؤعد هراح بضم

 0 6اهلا اناقة يلع قاد تا
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 ابل هيلع عرملا ةيي)يقن ال يحد الا كد ذ نا
 :داندا وتاب ١ وص ّعجوعش ىلع تماق
 تي متثراولاضاو ونا و ملا ل اك دام

 داو تام يرق 'دلومملا لاقف

 ءنرب ةلنيبلاو متدودانوغل قملاف هاواي
 و ماكحالا لق دامي ها هلرعملا
 ةثو هرك نعزحالاو وص ع رارقال اممم
 5- ماكحال لعام ارك اع ىلوا هوكلا
 م اذار ملاين اارادوا اعاش لجءس ىف ىدا

 ,ماحاح» هاضني ملاذ ماو امل اىطشو ةنيبلا
 مججارجرتغر اىعدملا نا ةليسلا هادد ف ىنلا
 فككيزي رفا طا اهم ناو هر قحال ها
 هتناامرب ناد ؛اضخاال طب أنمقل 'لسش

 ئه ,؟يسقل'لاعرالا ١ اطل اناعب مروا
 -- تاجوذاق ئءد وشد ١ بزكجرصت
 فتلايضتو هنجل ١ ماناوانل! ىلع ىعرا
 كيرلا نا هديبل' هيلععرملا ماقام لاحلاب
 لاعرب هيلع مإيسل لا ءانضص» ليكرق١
 كاعد نه لوم اىوعد لصن ل اىلا ءانع

 توردا لجئد دالقس طراد ناحضاخ
 نا ةسيلاربلاوذ ماقاد هسا :مداملا عنه



 لاماهال تييلرارلا ن١ اىتبملا هايا

 ٠ ةيسالاطس ثكذ تاكد دارلا هزه تن ايار

 4رلائوع القس انت آدم هاوعدو ىئرملا

 ”ىعدأ تافض اح ىواعو ه٠ اصخنازت

 000 درذ نهرب و هسا نع انوا

 تملا ضربؤلك عجد ١مم وكلم ازا

 ا املا طنا

 كرو عقرلا عفد عصيد عشرلا عمي ايا

 الاد ثردل ا ةشب ليتذ تامارل ا ضد اعت 0
 تبول ارازقا ميلععرللا مداولف ضداعم 6 |

 ند ىئيللا ةسب لشن ىكرملا مدودملو 0

 ٠ ان لتلوصتلا رش اهنا ل ضارلا

 ا ١ 0 مل !لجرمم تان

 ميطععرملا ماخان ثكذولع ةثيساماخإئرو
 ةديس تلطبؤم ةهوتس اىرملا + ثاةثما
 لكن الريل اىذ زءجوصاخلا عقدت ىيملا

 مذ !محاصرارناولاع ةيل١ماقا امتجبحاو
 كيف ضراعنل ' تاكل ت انسي ١ثلطن مل
 5 الور, باي دم دبل اى 3 ىن ىف نيعلا

 تن تعمد ناخوق اناتمتن 'لق

 ] 0 ادخار اماوع ةينيدبلا وذ ماقالع

 ني



 ”ًاضرارق 9ع ةنيد ىحاد لكم اق اولد انيرل

 و د تمي اكزبوطشدو اًنرن امي مل

 ل اهفرذ أند تنجو دأ ىواتملا

 . ماعاهئوعرلا عزه نكؤارنإ هدا ميلعوعرملا
  ٌقاساسون اند ةتب درت ا تاكا ةئين

 عقرل !عقد ىف ىبمملاةنيب لبتن ليقف هانا
 وارمال ىوعد عمموديليقنال لشد

 هيلز هطاركذ نا ليقو معد إل لقد اين ان"
 ث ال ١و يمد ال, اوبل ىف ىدرصسلا وا

 , ةينعلا ع نينو انضسملا فاشل باد م
 انمتل لبقف هيب ماقد ةمنط هيلعخدا

 عده صم فا ميلعوكرلا نا'ضدامندا

 مل ىف اند لوطقو هتيشي ماقد معيطلا
 ةنييرخالبعز ماما دج اكل

 ىرملا نم معضل عزه رسا ىلا

 لنررتا هشلتب / 1 ل م

 هج _:ئاوند ىنل امز ماقام اضعلا
 ماسية بقرف ١ ميلك كرملا تا ةلصاح

 ىن املا مق مهضلا نهذف 2قحالهثا
 نينا ديكحل اهييدفق علف اقوم ةداطم

 ل | عومسم اود روش دوك لل ©

 ا



 نوكمذا نكيرنال عثد سمي يدول يح وعابرا
 خيلاماب#+ ن ْئ ىحلامل جرت من امالا تكو َقْعَمل

 ال اَمةشعدأ 1 فاز متنا ايوا

 كملانافاوعةنيبل هيل رملا اعاداواعولفم

 لواط نب نع ات طه اة طلت نيالا

 لجن الاداد مهدي يزهر ككذ ٍقوسامت

 ناطؤل انة رد وى ازغاهإتخامل اساحتواو

 اًهذهل نيك مل ادعت ىف كن د اكامر لمد ١ هزم
 ٠ اعدام ىقع ةنلاو عما ماا املق طققش

 ملا هم ةيتا هانا فانها ادد ماما ١

 ١ ليبيا كوع لاهم تايم هتنيب تلق

 كا ةرصختر هر ذال قدا هنهلا :هءانمتلا
 ناد ترو اكن ١ نكرم اتهرفا اربالإ تيرا

 «”اك/رااقوعو عفرنيزع ةناولاب فراق اجب م

 عضال قيملان تأمضرن مالاسالا غشت >2

 ةاياطررا ل اوعورامب تيتا لكنا نتوورو

 كدت ةرارك ارا هانعب لاح اطار قرملاو لاقت

 ظ لانايرإ قا هلوع د اك تل انحلا عنيه لتمر اصو

 ١ ببذل عن ىراو4 هنو ةداعل ابهراو) عاشت ث

 . «فاارلاب ىرارق ا ككاوغ دنمب لاحول ان ثول
 ” عت دأ انجراقناو اند اوال انهتيال مدؤل
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 نهر وكدم زماركا ككابا نا ةمصح نهردو هيبا نع
 فل كارم زا قا دارا ارعب همصنخ ناحجرملا
 "لصرلا »+ لسصتبوع نوكي ناؤش عاده
 اًنقكرحائدادا امأب نيو صتلا' عرش ائلا

 ىىم ةدلد هركنع خال ايعداو ول نع لصلا

 ا تايم اسس لوا هركملا
 ىطرخا انثراو تاك ةليل'ماقاو تصركرتأم '

 أم ضبط وئملا اص ةليبلا هيلع تمتقاكتلا

 قف رشع ىلع )اوراش دريام دا تابوكذا

 ةنبلإ الاد هياكل اصلا ءاعرب بلاط مذ
 قطو لكاوعدو لاا انه لكاذا قروه نا

 ' امي ال ا ىقرح ن اكن أحرص اصل ؛ عي مد مو
 طراصنا انه داراول اما عثبلا' 2

 ر أ نقبل | بحب مايتحالا
 نهرا كرار وب زم نهرا مف نوما :
 نت ىل' ل ان نهارلل ةليساد نهتولل لوتلاف
 نهارلاركئاو نمهرلا ثدددو ل املا تراخا

 نهارا ات نهارلل ةنيب اف يبل اهاقاو در
 ماد نيىلاو ىتحاهتضو نيعلا عنه كتضر

 ىرحا اههؤتهد لد لاقراركتموهو نجر !نيذ



 نمه ارل ١ خشن هود زو وفيس كول دو

 تناك ذ انهار ةنيبل اة مككاه نيعل تن ل ام

 0 مهو نهرا هيعرب اه هتيبت

 نه ارل'رس نمهرلا ناكولف هصقر هةتنعداروا

 9 أس ايق أمجد حاول بد كيت ل

 انسب تاكرل د اثقد امل والا وبذ اًهداو لوا

 لوا متارخإل نرد ثاالا واو

 ذارلإ نهارا كملوصمل ١ م ثم اكن

 . كليه نيتملا لاقو كري أل ةككض ثمه!ل' لات

 لوق لونلاذ نعرلامكج هحهبت اهدي كرو:

 ىواتيل ١ ةث. خ1 جاو قهرا

 لبث نهارل نع سنع نهرل ١ تاه ني ت,21لآجولو

 نكرلا ةنيد ةنيبلادرلوذ لوقل 'تاكهضيشن نا
 قشر نشرك 1و

 امتضمف يموت ١ نب ناني
' 

 بلوق لونها ناحاتدحا كنعد تحال 1لاجوتو
 نع تهرولو ثمان ةنيماو نهارا

 انلادلا موب هنت تناك نهارا لاق دوعاف

 كافو نثرلافصن جراروعالاب بضذو

 هيلا زا هس نهر موه هيو تناك, تهت

 كيوي عم نهارلا لود لوملا ناكئبرلا عمو

 دكر اشيامالا فلاب نمتربال ائارع الفلا تذل
 يللا



 ”مآماولو تامضأت هحوباضي' ةجلاوزثكاو اهلا

 هس تيق اسوم فرذع هدر ثنا كب نهارلا

 نان و امم نيت ابآب زم ىقدازهإرل ١ةديض
 هنن ١ اههنحا نهوذ ضارب ماع ىدأ هينفع
 ليز نم هنجرا :نإضال 'نهربو هذ ههانتشا

 حا مداولد لواءارش اذ :اوساهراواخرود
 ىسْذ مزفا اهدحاو اهراولد فدا ةروهاف غل أإل
 اذا إلا ىلواوبف اههرحارب و نيعلا ناكولو ىلوا
 تاثثالسصملاّ: منانيدوو مداخل دان تس
 .هراد : نيرلاوز ةئيثاماكااذا رملوصملام

 هثدا ةشلاتالاذ ماكاد سد ا ل اد قالانإؤم

 أميل وا عيل ةشيط ىداص سرتياعلكرنم امهنترا
 "ومع دراي د ب ىلوا نهرا ةبرجلاقو

 ةراجقرازم اللد و ضرا مذد لح ارملاس أب
 مازال اقف اعدذ تعاود لهامن ١ اهعرزف
 تاير ضرال' برلاقو مدهانملا فضل تاور
 هيرب عم ضرال اصاصل لولا ناك ثلث انك
 ن ال انرنع نافل اتدال هرج ال ١١ دايز ني نال

 ةعطملا, اذمتس اردو خنمل 'ئلاوكل ' كيان
 اما تاو تلبق ةنيبد 'ماق ١ امياد سلاحي
 هدادزل ا تي بمال هرازملا هديبب نمشي ةليبلا

 ع7



 سباب ب

 معرازطل اد اردو نافلاك ءدال لبق افلتخان اذ ٠

 واني ةئيبل"ام اها تأكد تلف ةنيبب !ماق اميف
 لماحل ١لبت درا ناك ناد معرارلا ةثرس /

 مجول 'نيسولع ائلدخاو أاعرذ ضرال ا تحطادقو

 تال اني ال و همي عم لماعل ' لوش لوشل' تال
 ىئين ةلردلا ماقاثاو تلق ةئيل'ءافااعماو

 اذلاحت عدلا لق اهلتخا تاو هةعرزيال مى ةلبب

 ؛مرسب اههعرذ,ل اضرا لجن هند لكر ادت

 لاوو هد انلا لصح املخ امهثيس مددانحلا ناوع 9

 520١ ١ئمازتق نير( تطرشر مود ١بحاص

 بوه 'ناكمددانخ افضوإل تعريب ضال ١ل امو
 مر نما دال |ةلشب ةليدلاورئرلا بحاص لو
 يندب امحاصل اقف عرزل اود اي ضر دال ١ ميك

 تار ضرالإ ل حاصل اكو مداخا فثفصن كاي

 وفن ١ ن اكضرل ارج ارجل كيدع ىلوا زيف نيرشع يل

 ضردإل صا هيعوعرب ضد ١ ثا عرارأزللا لوق

 ا ةليس هاميملا تن اك ةْيب'امأقا تاوركتروهو

 كازا ناوحؤ املتغاواو ”تاكض أم اضيا ءادإملا

 "0 هزضالذال اهداوتقنلا اهيعامدانابأوؤاشو
 ًاعيويو مهرازل لبق داضد اىكرمل لول اذ .ةجولعم

 هش زاوجا راسن زعوأ سنبل 'بحاصل لوتلا



 ْ بنجر ىلا ناكول د نيل اخاف زاوهاوكرم ةنب

 ةرشع ةوابز و فصم ١ تطرشل اقف ضرالا
 ظ لم أعلا لملف تضم 'لم امن !لاقو هزنكا

 معرارلا لش انلثخا ءاوس ضرالابرل ةنيداو
 ضر ١ ىنعةليدل'ماقاولو زبح ردجد اههرمدو

 جس مرزلاو ضرالدوم ان ' ىنمتف عرذ انف
 ظ ,هةناةليسا ماداو مل عرزلا هيلو ثشاىعوا

 التان ضام داود تلِص غلر هعدذ
 ىعدا ميلعوترملان خالمدم ةثيذلا ءاقاف
 08 ضر دل اياها ف داكرتود لاب ا

 لت بددائو د 22 ىواتمل ١ ماج
 ثلا“ نراضبل بدل رلاعومش الأخ د كل املا

 ىتردلادا برن هإ بمر اشملل لوقلا د نام

 شذابل ا انخا شدا اقفنااهرمب ن امشلاهسع

 رزه 2و ”تاهض اك زه لادا بل ةلئرشلاو
 تايم طد املاحئداو ضو احا تمادوأ

 :ذلال انا مرد مكان 3

 فشل بقو نماض بهراضخ او اضنا هاعشد
 2 ضد اماياهدعناضال هل ملاذ

 بيدلومل افتر ايا /جيرلا مارش اهيل قو
 تاي ءانمسل او هاشم ينل املا

 كل
 فرصن
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 تي ورجع

 لافو.ضاخمامطنإد نلت ا توفر لادن بز

 تافأتسن ةزأُج كلك تمس ام بتراشنا

 مرعلاؤ براضما ثوكال فصال بق ئ
 تبراضإط لوم اف ؤصتاس افلا ناو

 ةمراشلاولع اجفدا قاو لاخلا برن ةنيدلاو
 ١ هقطنو) ل طناخة انيالرنج 2 انلتخا ةصاخل

 .يداصك' لاول تبراضمل ةيلاو لانا
 صل ادلا برل لاثو ةُنيشل ورمل اد فرعا
 سصيعع ل ةنلاد براضمد لوملات نتتلإب

 دعيلاداب بيو عم بر انضم ملتح اولاو ى رن ١

 هه ةرسبايتعسق يرانا لاةفعرم'ةيسق 7
 احلا (س أمضت لاملا م 0

 ا لاخلا بج لوت لومد' ناك
 تامرثل الا بمل اولد بدر اضملا ةنيب ةشدلا '

 لمدل مداضلا ل اد ةسعم الا الا اشدخ لكك ١
 ا ع ا

 امع هدابزركتي د ال' لعمل اواض هش ن اكثاو

 تماقابال بواضملا ةشد شما بداضخلا ٠
 تطرتت لادا انولو هدأ ايزل 'تاانث وع
 دول تاوش بي بءاضللا ل اكد مرا قصت ىقىضخ كل

 اوتل نال نهاد مانيش ىف اورد لوا حدد

0 



 وشب :ة١ةجتلاذ ارحاوعمم بحر اضملانإل لادا صون

 ًأهرالا بحرا باشلاة ند ءايسل اف ةيم١اناكاثاو

ًاضلال افولو ضال اممذة رجالا تايثإوغ تءامخ ١
 بر 

 هعاضيبوا ةيداضمل اد' ممل اهو تضم

 5 ةييبل ١ اهأق ١ ثا ل اها بول لوشن "فاك
 1 هش مدراكصم عع برانضللا ةشن

 فاضلة براضملا عملاشا بر تلا

 وكئاوأدمتفاىب لاحاإسار كييعتو در

 ”ناو ىلالل بيرل وت وش ١ تاكل انا بر

 3 دارا ب اضلا تإدعل الا بده هيسلا

 ةشسلا تراضملام ادار لاطلارساؤ ةنلع ورب

 هربا لالا سار مىلع هسا احلا تضم رائع
 خالا 0171 عم انواغرا نا مهووع

 'ئسامرادو ارا ناو يكرامن رخال ىهس

 / لضم نع بح اضل ةتيب ىف اّولطاو

 ل تانك تاكا هش ا وعد
 ئلحر 'نيضو اق لحم ولو اوجرعو

 هيرست انهو ىجلإعسد دأمإ رع نابتث

 رخآل !ل ايف مرش ' نع تاضواقنل' ق رتذ ارق و
 كال !لادو.ةتصاخ 1 .وبذ فصل ادعي هامرتكلا
 م لوف و غد 'ناماتبن ومو قزم لبق هابرتشلا



 ١  0ةشد ١ لاحرااها١ "لأ ناو ةليبل 4

 ] ليج هاير: ازحال لاق ةقزعل'لبق هادزتش

 هليل ؟ةرهادطىزلال وذ لوملا ناك لا
 قت ناهمل! كرش ا خال
 دو مكواش ثدا >ر كَ

 ماكاخ ىحاطارد ةمالاحاو لك 2 هلع كرما

 او فد انع مادوهتلاسشد ةسوعرملا

 انه ١ لاح ١ امركرش نه مبرد ىف ىذل ١رمالوا
 منك ف كك ذ ذاولوطد لوا نافصن اعزبوه
 محصور هاون ان ةضو اهم مااووبش

 انا١اؤا ًاميخبل ادا ناو ةضوا فها هرب
 نال هاف اهكرش "يلاملا ناايرعتوا

 اماوز انك ةاواضا مطب هةضواوللا

 ف زدعاروريزب لو عضو افم ااه اذا
 ى-علا ة إل 'ىم مالاسالا خس لاق
 مخل امزيب ل امل ايعمد اوس لالا دانه
 دسم ةضوان لات صفو دضوافجهوهاول ات
 )' ىلخ امزيد ده هزي 2 اييوضه اذاو ةكرشلا اهل
 ظ ثاءعل ان نازلاع ةزيدلام ق1 ميل وقرا نا
 هل ىنهملاماع: نم مقرصو ا مهو ارثور وعام
 نورتغو اقم زداا هدم وجر د ومب ناك

0 



 لت امني دوهو امزكرش.» مارد ىف ىزلا لاطا

 اثيعم دا هيلعوترملا ناولد ميلك عرللا ةيد
 اقع جيمس ويذاب# بهو مضاخملرأ

 «تنمب تام ضرولاو هةييلاواع ةديدل١
 ف ىيلاكو كير زدا لملم طن دا الاب

 1 0 د ملوْصُحَو ةليسلا مق او لمن انه
 م كيم رنا كلك 3 دجيربلاو 3ئداث ىرغلا

 مزولتا ىئعيري نا ال١ هحنرب لقت ال هن اؤم
 0 د 2.ل املاو نيطواقلارحا تاماؤ' 7
 ا هضو أملا تيملا ديمو ىقداذ امنه. كام

 سس ناك مصابا نأ ةليبلا#ترول امها قانؤولا

 ىقاري ام تن يد ممىنغمب ال هضوافم كرت
 ىعامدؤا أيا كرش هدا ةنيبلااومتي تالا

 7 تيلادد ىف فاك الل ناةّنلا
 د مددول مبذ 311 تاكوو فورلولا ةليس
 ةضواشنلا دكر لع ةدي'ءاقاذةكرتبأد ثوروع

 نه ككرت رتو تفاهم ارا نايل خذ غاقإ و

 تئزوللا هيب ليال امنينكر رز انا 90
 هبه ه»

 3 ةفسضحو ]وق ىف ىرمال لادا فصنم . اك
 دج 3ك تارملاى بع تداولا هدسليررملو

 0 ليرلا هس ايتاغشات

 . امجدحا داو هشاطدحااكزخا ادا



 ع

 1 يب عم
 0 اهدورخأة ل. اتيآةحاولو ىئثملا هشيب
 حودصد ادهزخام لكل اخ قيمنا لد
 لك طق ةنينلا اعاحاو ئحاص ب يصد

 رولا هنجاصتنيف ىراارلاب ًامئعبحا
 6 ا لور اننعل] بأب

 ديلا حاصل .اعثلوع ةنيبل !امأقاو
00 

 اكد! لع ةنلا نإ كعاص ىصن قاال امي
 -. ةرخا كه اقاو ديو اج ةماع5اتيولو

 ىرذت مَع همام كتم تيلوانلا ةّييب
 ل *هنيلاوثنلامائاؤلو مهدد
 مق ترل هد شابا هيلع غر انتع

 ادام ةنزن ماك ل اهلاوي

 يلام نا قاف اوا هةر الع نونو

 حل ناك تاو كاك ابوضغت امداس

 2 5 ةامزرها تظراوا زل 5: ةائبلاب
 0 هانا دال قواد ةاماك ؛اوس اهْرك ذأتاو اهشراوا

 7 ةانض) ةىمإل ذة ةوكن وك تكيامتا
 يل داطجاو اهداهاظنا و لاحأ بوجف نبال ١

1 



 ا«مرخإ لع ذا لوالا لالا بفوجو

 أضيب عمل امحوولم هيلهرعرملا لاق امولمت
 لاق ةلمبل اعائاق هدرلاب ترق امق كذا

 بجو ارت كيااشبا ع عفر مجدوع ميلي وتلا
 و مهرنبزص آبل ا كرارقامع لانا اان
 تيرل ان اكهرد ما 0 خشملا5 همغرعملا
 فعورمب ترذا كن "لاّقوتو 4
 لمت لشن ةسلاماقاو رار ان ىردازوا

 زل ايعلحا نات ااه هاكحالا
 ةديصاغدل اهاكاو نيدسوكع ندور كف أى با

 ذل ا!تقولا حاصلومف نيثجرطرككسلا
 ةديب' ماقال انك ًامزدسوبف اهرود طول
 (ماخازم دنيا اهمما ماقا ناو عيال هع
 ىال افوو (ءامذ هع ةتيشإ" ارهدحا ماى ناو
 ىلع ةنيشااماقا نآو لوا ماتا بحاضف

 نلبونو قيسا اوهرل ممن واقراو: «.«اتلا

 وس وا شح ناكن ١و هخنيولاع همن نا

 هلما ةلييلإفا مأقا لع ناك يع أعيد

 ذ لتموطكرلل اذؤ ءاقاو رككمف ىو
 :اضفال ىيم ءاضقتبلاكرل هيوهتن ثلا

 ماهاوت ككروم نايا نداوسع لامي ]



 ماعاد مت ضركوم ةو) ومان ةؤس مداخحلا
 ىزلونؤ نييشس قدم رككم انلو مل ادي اوذ
 نييك اسورل دا ةيشيؤكزلا م أةاولو يلا
 دوهبش تقويم دككم ول اطيل اذ مناد

 ماض م [ن وف كاملا دوديشت ندد هنكا ىو

 فذ قو(« الا ىل وا حيراتخا ةنيب فالس اذا
 رح ىلوا ةحّرد ننيخ م.اتملانبلا

 "صوب روم كيم ةنيه' عدانخا ماكان" أحاناو

 انهكوا ناك اقرانرقا لامىلع هيب هيل
 عرياررومهو فسوب إو + د ةْمِبَح ىف اع
 ا لج
 اضرعت لو كح قلطم اع اضاق نيج
 أمل اوس رخاشت او مرتم١ تاي عدكحا علل
 عجرم غمم ةدهعت غداتلا عةنيج نأ
 مدوسك تكو ىف عشت ترد تالا ىلا ن ناف

 ىذ ةنسو ةهجزموفلتل اببال 'ةوكيال ةمعب رجل

 ف اكول نادل ١ فالانملا انمهؤعو ةلونمم مثل 'ىلعزيلا

 2 شياب ىتعملاو اهيا ذ ةنرانلا
 تقود لطم لكم ىلع ةنيبلا ىرلادذو
 00 هنمضصو الوورد متخلف وو

 محصور !ععري !اوروهو فسىنوت) لاكو

 و١
 0-5 :؛



 ىرشلا١ ىوعذ ! اكراصو معو ةنال كداتئكولا

 أملو ىلوا خيدأتل' باص تام امعوحا مااا
 عجرد امم هدماطمل لشن امنا تيلاعذ ةنزد نا
 "بج ولداف ككشد١ عئد تحانه ع دال و

 تن اكول و امرويا ةسراملا تن اكول امهوطع و
 ىل ردع اوس امو امل احب ةلدسملا و ثلا ىف
 ى هدأت س١ 5 فقسودون١ل اكد هفشح

 رمل و) ىوعو مزال ىل وا ّقلطارنل رتل امو

 ماابلا عوصرو داوزلا اقع اتاري ككدلا
 بصو“ "نام فسو ى.ال و صحعاؤع مصعل

 لمعت لاو نيعتح تقول لكك و فلما

 نا عج ال عرتمم اب عجل ١١ ميلوال سبع

 لوم لع هدي اق اول ايكراصت هراسعا

 فاضش ثواحرما نال ؛ ثلا فالاك نللطم
 م خراتنان اج جريف تافدالاب قاما
 راودؤع ةنيد اميعرحا ماك ماكآ تالحر مدربا

 لك ةمالاعج امزجرمل اوذ فرعي لو عدسة انزلا
 هديسل ١ ازعرحا ماذا ثا ميوئرملا فضترحاو
 تاو ملعوترلاومههراصو نما مل تشين بيوع
 ملأ مّتجرحاو لكومف هديب امزع حاول قت م



 دانة عؤود 52001 اقلح ناد

 عي زككدردلاب د الاوضشن ال معد حالك نا

 لاس اد ذ ماوإ هراردا نهبرمود ةزهبزوود دعا تلا

 ©: |دكا ماذاو نيتتس قلم عري ةلانزلا ةليسلا

 دايث هذه مد اخ داذفاوطق ةنسنشم لانا

 وأن اهذر ان واشراو قلطم ككيمزغ ةليدلا اما

 ًاستجرحا و زك مادا بيل ايحاص مازاد

 داي المرح ماكو تتد ل
 ظ ثرال الع ةنيسل ١ اجرح ماقول هيحاص

 نانصن امسئذتد تلاعملا ىكداطعرخال او ظ
 2 كره الع زالو كول ايهءامصرجاماهأ
  كييلابوذت عع عبس ثدرالإرد ثوم:
 اان خلاد قف تعد اتلاطم ايكم بعدا .

 فال 'قواؤس ال افبس ١ اهدحا يدان ٠
 مل دامقحا مدن امزيب شاري لع ةياور
 يدع هدا ةيجر تفضحد , مفضل ارو خال هدو

 املا ف سوه ارنعو 0
 بد ىف نيعل اكن اذ داصرل ار كرعو لذا
 اخاف ءاوس امغياند اضداما دون لد اهرحا

 ايتو جودس ١ ايعرحا اما اكن اخ لوا
 لا“ مسسومالا بث لاق و
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 ثْ و نشسرملاوؤ مداوانسشسلاو ا ةعلا

  00ىتعو رعت مراخايوطق 2 راتن'ىف مد

 تاكتاوى وا تقولا حاص هيد فسرولىلا

 قيس ايضرحا يد اتخ اخراو عرار نيحل'

 ابكي مر هادنعو ار ان اهّوسإل اهرتمن

 ثايملاب نانث' عود لذ ايداول تكككو

 سغلرل او : :د ككل قلت اعد الاوا ؛ئشلايوا

 ميسوم ترد ذم ١ ١1ذ ث-اهعرحاو هد اتناك
 رخال ل امجرحا م١ نالهنكو ملوبذ

 مدوهلوبذ ١ ًامصحسو نسمل' ناك ناو ءاحالاب
 قكيضر حا خيد انتو ارو ناإل اماكن دونت

 مدان واضرادأ ًأممساف ناكذاو امرتسلونو
 تااّّري را: ةسراو ةيمالوبذ ىبسااامهدحا

 ةشلااماقاواه صب ال ؟هرارد الكل جرىئدا
 امعاذوا هتك مي 'حاصل فشق اعف

 عيب اصل امهرتعو ابرعدر ىصنل' ابحاصلو

 تن اكن او اميل صم امحاصلو اهاثلت

 مس - ميج حاصبيا ابوضتد اممسياطدارلا

 ارمجمواو ابو صدرخاو [يتلثرغ اد اعديجإ حمدا
 رونا دبوس عيخارحاصل ةفشحو اد تعف هذيلا



 0” دلع يشي :

 عيا >اصلرشع ةشلث وع مزيبد املا امهمتعو

 فضل خاصلو معدرا نيتاذالا ججاصل و متتس

 ىلع ةزيبلاإ ارحادلك ما انبل اد ذو اح هلم
 ةريعال ه دش اكن لىضق .ىكم ىف ناوسح جاتن
 تلت نكو اقرااؤاإل ١ مامن: م جيماس

 ىعس شاخ موانحا دان مدارلا نت قفاوو

 تاعوارساكذ "مد أن قفادث او مداخل

 تايجر اند اكن )ومقال اخو ةلاكشم
 ا ال اببؤ ناوبجيلاءةلربلا ماها ظ

 لذا ل !اضرؤد ملدا اضرا اعزب قدركم
 " نادر كيوت مش امهرحا خير اد: قس اتءل ان

 قواعد م امي يشم منيل عد! اثم تا 8
 ىماثل'لصملا ب مة زتحولا

 ظ دا دان اضرنو ايوا ذا يآ 231نآ لع ظ
 له ارو ١اواوآ اقلطم اكم ايعري تاما

 ةجوعرللا ١١ ترك نا أماذمال ماتا ةلك 9

 ةيدراوع مهدلكو اهجرخأرد د2 وا ثل اجرب
 احدات اهرددو١ اخرؤمدل 00

 00 قس ١ اردحا وأ عاش نع

 فكذ ل كالا ال دعا هكا '



 أاملطم أىكم اعد اولامأ اللصق تزهالثو حشل
 تو امحاو ايرأت اضدود+لو كلاآرثسن 3ك كيئدأو

 مي انذ اقرا ناد ىلع ذ امياوتسال امزسوتتن
 ,يلمكدللا تن !.نال قبس اللوتس اهرحا
 فجات عر دض عز انيال تاحز ل مننا
 هانم كلد اولد 1ز11 ١ عمل هدجبوت هد ال مش ل
 هب ماواعمت الذ هلم كاطإ جلت مل هعز انس هو
 لإ مد همشح كاعتعت ال ال اميدحا ةراولو
 كريال اعدم تيقوت نال امزيب ىنهتيو غواتلم
 متع نازل 'نوكي ناذ وح منال مكتم مشتل
 تالععو هم مندا والا توك نازمكعو
 تكتمل ايتحالا انواقم اخ هدعازحاذم نوكن

 هطلت ازنال ة دوه همي فسوب فايتغو
 ترسب ةدوهمل :ءواتنشد تقولك ؤ ىف ككيشا

 ةصحاص خدات تكوؤ متوس ةواتضبل احا ظ

 كتبو مد مد رنغ ةةلعر امهالق كش
 كال وع د قلاطملا كلذ اموعد نأ ىلطا
 ادانن' تكو اع منعم دو اىبوعد ول صدل ام

 بي دزل نع كس ميل عم معن عاسلا عصرا دل و
 ايران وس 'قلطللا نامف لسمكمتللا هرلصملا
 ةأنكلانو كمل ةاك١ذاانهذ وا تاو



 ارعرجا هرم نحال بجارحلا كنك ايهم ف تام
 ٠ يلي رحال لاحيعطمختن ال هديل ارخأل الع
 او ١ اوس أخرإ ناف ايكرحا ىد قف ناك ناد

 ضيوك تام ات اين ارك هدنب نذل ميداحتوب

 ليم نعو رمال أمي الومف ىنسا ايهنخاو
 هنا لاو لوعت انه ع عما
 . ننال ثيكوع الو خول اك دولع ىلا
 ةيجؤم انور لد نلاعدد لاف 'لعاشات
 0 : ىخاتلاو مرقم اىوتس اف ىلا

 0 يراتداىد ىنبسلا نا أمل
 مدوس * تتوؤ: صعق تنناازا كيد“ ةاف
 ٠ تراصن ,دهجلتا امال 'نوكال هجن هر

 نزلو ةيمنت انتم يو اتااركنال فيلاك 3 ةدرد
 تاينزرمدال 'وضح ل 5] اننا تعم ىلع /د أدحلا
 ١ تكولاحاصت امرنا نر ارلاتن اك ااه ظ يلو ةلونؤم عا اع تنمو مطبق نوتات
 تاو اييد نوكت عدتعو اههمتع ىكوالوالا
 ىمعي قسوت ىف ا ردعقر جال ١ال امهمحا غنا
 يفرا ولايك قللعللا م مرحا هتلسد نال عد ومد
 0! ايعرحا لاو ىحاو ج ثار ث قالاحر
 ىنعوبرجتو ةخشح ىبامتمو ىلوأ رولا تاك

 [ يف
 1 م /



 لتجار ةررد نال تتولل عيعال ه مداخن
 ًانضدوتعح 2 لارتحال !مقد مخرالا فحم تن ًاككذا
 هبرح صىلما بجوحو ف هكشلا موو مثملا
 مدا ناىك اونكوول ماوي دوبخ نا زاوحل
 ذ عجرل ا نعم ةنمتعت ف كتل جداا
 ايس لكيت وأ ناو لاهحال اد كشر اوم

 مو ثلاثرب ة اميل .ن اكولت ها
 تافصت اهننوهق اوس اخرا اذااضرؤب

 قبس !ًانهمحاو اقرا ثاو ملا :.ايكووم
 اي فموي إو دنح اشم اهبس و
 نيلصت امرين ىنهعيالد ا لوقي ىسووتا
 تل اها عون م 7 للملا لهو ثدالاق
 ملاح اي ىنحدا ميادر ى سرصءرج لاخر
 هرعال نارلمد !ةيادد ف لاو مولصورا

 نإ سفصد اميرد ىممم ثرالا ةييد اعلن 1
 لكما ناسريال امجال اهرحا جداد قس
 اراه كح وكب نإعتسس لود اميشفقالا
 نسمجأك نيتروللا نال نينيا م ارتلاوعذ

 اخاف مراحل اربتمد ل نش امو ككخ اقل ظ
 كول” أتارعتعن ل ناوعشب يحشد سون الأ ع
 ليش قلاخ رفع احتالا دوفامنا



 0 نيني ادام لاب الا ينعشملا
 لا ١ ف ١ ةداحراتعاذ

 1 عا ا سا
 ص اذ) ايهرحا رانا تطيحل اكتاولاق ماش

 نم ند اولت ابعدا اهمال نيمصن فك

 دن دوال ىنمقي لقد يد احل ريع الاف نيج
 تحايملا انكق ايس نيحل ١ تاكولو فسوب ىلا

 ًأاخرادا أنو ارهرحاوب ىتمحل ١ ' ناكذاو

ولا خد انزءاقزا ناو مداخائممد ؛ أوس
 ك

 0 تالي ينو اهتبسًلوبذ ظ

 اهراوااخرونملو فعال اال ا ثاف
 هاما وتس هل نافضن امهتسوبخ اوس ١

 | يوناو 7 د قسااهدحار شرا جاو

 نناشد أمال نيلجر عرارثل !انغوأ جام تال
 . هكاتتلمي امك كين مياتالواع منان كما
 .اتهرنوارث اضنح أما اصو م فيفد هلك

 نينه امينس ١ نويكش 0 الاد كش ولع
 انلخا اما لور 'اننل ناك ثلا نافع اتفنا 3

 مل

00 
 ري يم ب سي م رو يح



 تقود هلو علم ١ تحب ١لخرد انه و منعوا او

 مهل ىتمدد ا م د ءاوهقش ميحاص مش معذانرول
 رخالاإل اههرحا مركناد متهئعلد !ؤاالاعدمد
 ف ماضتل ,ارخ١ تشد مال اننا 2دوهلوش

 نمِبتي ح موضعذ كغ رض معز انباإل تاحز
 الخد ١ ؟يسداول مقالب هيلع عم رش عرقت
 امتبمسذ ان ضال ١ل اهرحا تقوو نيلحر ع
 مه وه م قبسلال معي امتج094 تال نيّيصن
 تلال امتثرحا تقوذو ل ىكدلا تاجناخ هعدام ع
 تيس ارخالا عيابلا لكترشلو مدي اب قسوم
 كاملا نا رع اشهد اضهالكاو امزيبواعق اند
 ةقسال اببست ايثال امناكم جاف فحاو عيابل
 يدا قيلبو مدابل ليدلا تابافاإل ميلا

 جا ابوهن اى قبس ه دولت تقود وح
 ازال امزبوف ايديا نيعل' تاكثاو ىحا
 ثتاوامّتس ا لامتيد ث قبس ا اههنحا زاخر"
 هر اراوس سرل'ىنلوبو امهدحاتب ف ناك
 سم( مدانحلا خيدانواشر اذا الدود لوا

 ىذ عم (.دانحا تالصاحلاف نان ميوغكتن

 فأوا مدد انحلافاتلطم أكم معراول ىرلا
 نيللز ةراتقيبسو اجرا ١ذا الار وصلا لف



 < هسح م دع موس

 بيس ةيوم.اتناىف ملوك ملط شاف

 4.أن ١ دعم ف رثال نبل بلك د رك ال تامل
 نضروا و مياز مهوطخءانب اكدركش ناكولو

 تيلاوؤ قضرنو نيتدس شح مل هدا مدد انا
 ثم ال م: انادونف نينس ثالث لدم غدسس ما
 هكر ةخيحو ) نعو كما ىلع نمعرتب لرسم ا“ؤ
 القن مالاضالا اضيا شو ىيلاكنل مارسا
 عيان ناك اك نيسرملا ز» نهرد نا هرص ل16
 ملواؤس نكن مل ناو قحاوض أن اس اعدحا

 امعرخا نكتملو مياوا امههرحا مرا هاضرو ظ

 نابواستم اف امداز امنملك ن اكن اخ امن اس
 نلطلا كرحلا فاعر اه أمزح لكن امك اذكر
 لحاؤو لع اّسلد 131021بيسب تكل 'ةشانكو
 ايهرحا ناكناو قخا هاف طشن اههرحا مداد
 ككلللا ىف قا (دانخلاف اهر اطال او سبا
 امعداازا الأ ةروكتل'روضلا ةلماش ىلطما

 ها متفنعا قعوهل اداذا اىذلافد يملا

 فحاول لاق ؤ ١١6 الب قع اربل اهزفمتردو
 سيرال ١ تاهراخ امنال اوس اهذ همت اك فريعوم
 ن اككذؤا ططاس فدناذ تحل افا ايكرولع

 ساقو هنت اك فرعها هرحالاةولو ارؤص

 ره , : ٠



 تااطتاضلا فرق دانه متقلعاوا مردورخالا

 1 : ١ سابو وكي ةدنن لك
 ين لو الامه !الع لدار اطنخ ؛مرهت نع

 صحارى ا نكر اههرط او فعو بك العش و
 هيكار وه كنا ام عه إمحاو لمدف مإك داامثلا
 َتِدَم نافصن طسوالاو لوالاىيعبلا قيتامو
 ميكر أيخ هنوبلا مل تاق ناف مكر امال ارخالل
 - كاتم طم ار لولا ثعب امو نافصت نيرخال ١ ناب ىبم عار لك

 و 7 نيباهو نيب ممصدد رخالل مقصنم ضالاو طس والا
 هاو او ناأمصن طسوالاو لوالا

 يلي 0

 ييلاوإ نهرو مادا ةرثعنلنم هنم هاززخ
 ورمز نم هلع ارت ازحالان اكاد

 ا وه ناث الوقف ىف فاثت'ناكو
 ىرهاوهؤال الون ف لمن ل اكد تيلاوذ وهو

 مدال ىرلا ىزرز وه ىلد اريل وسام ىنعو
 ومه ىلوا نر و/الوتلمر أخثرات امّميسا
 لجرس راو تن اكناو _مدالازن ١ ع ىقريلل
 اه اقا شنب اهلج اناخلا”اراو طن
 اصلو اهع اير ارث الد وييجا بحاصلا ةنيبلا
 نيا ارامي ؛ًايذع اهجبو تضنلا



 لكن بمضي عيدملا .ىحأاصت موأضملاو لوملا ١ ١

 يضشحاو مس فصللأ١ بيحاصو نيمرس هةصح 1

 ةلئبخا هيلو ميارن» ؟بحاص كافانالاثا 0

 دق وزم انهالت ال داش اورئ الفن ا
 امءدنأ ق زاذاَتناكولو 0 : ١
 أضمن مجو ىلع ابزوصن الك عيدا بح ع 0
 نه مداخنال :انمتن ١ دعو ىلع الاب ا
 ةيوه ثلا فصاماو هنييب ميت نصنما ] ىلا

 ١ ١ ه8 فضلا هاعرم نأل هيعيبال ةيحاص اب

 اناظناداوعد ميلاف صتنملولو لاس ةسا 0 0
 ف لكرتيذ ىؤعرلا ةروزن ىطقنال و ركاسماب ' 0 ئ ١

 مبلكوعرملا لاف امك[ اول و ماسلا ع غني / 11
 ةنسااكللا ءاناف اطتن نانلغ لك ناي 1
 ,اضتا لع ةليدل١ هخركرل ال اقا مم ل احاولع ظ 2

 هيلعئرملاماتن فل زعدا نو تالماامالاو 1 ظ

 *:اماذ ككوزعاال واش ىلع كك ناكل 1
 اضم )ل عوشروا ماكا ع مى لاحاوعت ةليسل لورا أ

 | كلاشتالاباينصلا عاجلا طركذ ةارددلاو 0
 ٠ كاش هشام عر ات باهم١ ع ىددرتت زكذو '

 ىع ةردد تونك ماة اولد لشف ال انا
 وار بلا ةزد ثن اكداسن ىلع ثثرد احاصو

 4 ١ ظ
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3 0 

١ 7 / 
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 فلام وافد ١ هةنم دخا طال حولت 1قحي

 انه نإراىعبلا نا ةليبلا هيلفيعرملا ءاقات
 وكنا ورطا نالف هشنخإ مس ل من'كاحلا
 بوعد اندءللعس الر# لاو هواردا ل وال اترملا

 ماع ثثولا نال هتنرب لاس ال هل وال اكتنملا
 تعا نال َّن اكل مف نيتواببشل ١ ىف وكلم
 ىرملا متماهت خا ىئرملا ١ لعا در مع ولدا

 ىف مدعزخا لجملا انه ناالو آت داولو ةيلع

 نا لا غاَقا هيلعوعرلا نام ةئيبل'مأقا

 0 قالاك تاأف الك نازفاورلل انه ب
 ىوهرذ لاطد١ كذ ناك لال اره تنخا

 انيق دال ةنيدلا بزكتو لوال ايكرملا
 كرا نام مل مذا ةئيل'مائاو ناضاسؤ

 _انهاوعزارت دوبثشدانا ةليبلا احا هلع
 وو هتنيب تلطدو ميداس تذاجنيعلا
 هسا ايشحا ماكان ىف نالاحر عذاتت

 ملا ةنيباغ ال 'ماق عرش نع هادي ىف ناكزتا

 ىئرسبو ىم امن لمح ةمصتنم ادد ناك
 ةربعرتلا ةنش'ماكا لوب ف ىرم ندع هى

 ناو ةررع رافال ١ عاق او تس ندرثع ننم

 نينو ارد ف ىنذ' بص تغإ قخ شن نم نيف

 .هأ



 ماكاخ ةاماد لْخَن عدت ا :ةنبل'تدق

 اتا قارلاوهرادزارلانة ةنيبلا لحر'

 أهرنع لجل اناداهرارلا نا ةنيد'ةارملا

 تأىضن امزسد ايل اف اعني ةظراملاث بلو

 ضامن بؤ ف ككزي ًايهرحإرب ىف قاكناأك ناو

 مدركلاب امنع انحاد لكذمكح درارش' ف تشبلا
 ناهك قرلاب هحاصواع اسرحا ةزيس لدفتال د

 قف تن اكأؤار ارك 'نإؤشدو ليك ضزاهنا
 لبعريت نعو اذ ةدرب ىغقي اهرحانب
 ركقم ةيرلو عدنع زا ةزرل'ماكا لعمري ذ
 مندا ةنيها ثلاث ماقام أو ب ض اهل'ىضقن
 ْنلاَدلد مي ىنعمد ىن ناقلات ككل نبع

 ل ويا اين هم ناش
 ضد ايون اهدحا ككذ داش اذ
 فاو بيس لينك ىوعد م ةنيل'داعاكلا
 تثرلوو مل انناسز نكر ةآش كبرس ناخ

 تهل ورل ابيار هرع نضرب مثب اهيل مكبحو مككمؤ
 والا ا ةليما ةداعا ىف يسذ صون مكذم ىف
 اها عواواذ هرتودع ةج نحن اذ مصلي فرفع
 نياوولو إف ىعد ل نإو ىىلا وذ نال ىلواوبذ

 ًأابيرل كح مال طة ددز نهر مونت اذا

 ور



 ناحل ١ امبالا يلع زهردول ىثوهع نهرب اذا
 نول انه ىلاد لوقو ]هن ال ١فانكف مداىحا
 نا قبض اش ركمرسب (!تدااعركم
 ىلا تيشلاب !دانلا ا ردز نأل اًضياركش مكح
 عورعولا ةسلأب د ىبا3 دذ ن ايكخاو كب

 ةثيسب (.اتنل إم مل تهل اعداول عدسه
 داعا رولا يعق ىح دعي لنا ودل مكح
 م ال ليو كحل ضقنو لت لق
 (.اننب لجيل اع مقاؤ او تيلوصطلا م

 0 ةتيبئاوه ماقام لاجله وا
 لحر .ةتيس تلمىوعرلا مئلماهعوا
 اجلا نيمو انهرطم ىش انا ةئينلا
 ىلع ةيبلايشاوذ ماقاو هاشلا هثدوا

 ةتييومو الو ىئرملا ةرس فش مداتنلا

 تالايحداريم اقالح ا اكل اىلع ىبلاعءؤ
 ىلَج نآوو 0.اتداب دان ىفق الا

 ةنيما ايهىىاماقاو لج ناو انعدا
 (!2ل'بحاصف ككلملاىاترغ إل او ماتش اوغع
 أَنه داو داولو ىب بحاضوا ناءاهراخىلوا
 ىحاو لك تقو نأف ًايهنن في ناو م.اثن
 نيضبل) احا وخان مداخل طر اتقو نيشنلا و

5١ 



 نسرل او ىزدد ىذقن ايهدح او ا تاحرو اخاه
 ناكن اذ الكثعد اذا نس ناكناو مدارلا

 بحأص أرجرحا ناك اواهز ىضقي ضح ام نحراخ
 تيتقول ١ مدار !قس فل اضناو مل ىمعترب
 اودي داقر مو املواد ةناوو ن ف

 فو ناؤض اقم ببن ىدإ وعد م

 اعرب ناولدز) 'طالاقث حالصال عاضيا
 مشو قذاو نإ ىطفاضراو مناو (.اتنل١ ىاع
 ظ ثب املا نوكي نا نيب كك ذ ف قزدال هاهنسس
 نال ثلانأىب وا ارهمحابي وا اميديا يف
 كورلا تن امإ ذااف فالحب تلدغ ال قعملا

 فيشالرل أدر رك كيحب 2راقرغم عامل اف
 اميساف تناكنا ارو ارب ف تناك ذا

 اثل اخ ناواملذ لكش ١ ناو تلابرد وا
 ف تاع وبؤ نار ' كة فاح طن اميقو

 امنا ولاا ىرلاىد هيي نأ ىهنا ثدي
 معمر كامري ملاذا ( ناجل ةييبللع جرن
 نإمؤلمخ ميلعمع واول اما واعف ىرل ك3
 0 نانا وداد اجاتنرملاوز ذ ىدا

 هراعاوا هرج د ايراد ؤ ةثء هيصععو نع
 مد انهدوبذ اتورنو تياكذ زئاهعد واوا

< 



 رض تل او لْزْحل هانعم ةوه ام م.اتن الخ او
 سبل 'هنحاص تل اىتو ىتح هتبصاعو لازغ ل
 كال 0راؤلا ةّسب كح تضر و لزغو ص
 فذ ةنب نإلصاحلاذ لصملا' ىلطم ىوعد

 قطيع مناخ ةنيدع رت حلاتناوع
 الاعذ ريلع (م.دانجلا عدي م١١ مءاتنذ اياعوا
 :ه (: دأانحلا واول اها هوو هيضتعو نهوك

 ١ نك نأ نهرب لوا هتنن كك ز ع الامن
 ظ ذ.١ اهراعازاريلاىذ :>اهرجارل ةدارزا
 نسكت مل اها ا وز نهرد و ةثم اياهار
 0. اتنلا ككبوكري نال ىبل اىنذ اهدومتب
 0 هراحاؤ 0 وحب ىددذالاو
 | نم اثن )ضن زء هزاعاو نهرو ةقنسا
 واناعم انو اذا آنكو مل صل ' م
 ظ هاشاإلاف لاك ف داو هتيارتاوا قثعلا

 ظ ءمىكدم 01 لع ةنب ادا ماك 1١
 ظ انكه بلاد ةنيب تورت كانك فد بلا دو
 ١ نيلسمؤ ل١ تسلق نولا تاصصا قلطا
 ا لاق ربع عازتتا ت اكول لكال '2نانخركذ
 ظ دذل اكو هتتعاو كلم ىلو ما انخلا
 لاى ازا ام فالي ف كم ةبرل و للا

1 
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 هناخ'متيال اف هنن اكذارتريد مددانحلا ظ

 وضوا ءزهرتما زم ىدم أ رل و (تانخلا ل ل امو

 ش كينزعولا2و ىنن اررل ارد اع مرك د١
 م اميري اواقتعلا ةشيبو (.ًاتنل اىوعو
 (.اتنلا' ةنرب :ىلوا يالا عموؤلاتس ولا
 منسف وا 0.أتردا عم قصلا ةزد اكو ؟هرحو

 يل !ةبزباو عياتنل عم والات الا وارتجرتلا

 يآ ًاعزانت ناو ىسار يأن ١ ةيب ز:هىلوا
 ج١ ةنيبل' ارعدحا ماقا امهنحا نوه
 ممضدوؤننا ةثلب هدد ىف ىنل'ماقاوهفضم

 ىحاو لكدذ نافضد ود ةأكنازيعل اك
 ,لكذ فود مل ناو هجن ىزل ١ فصل ١ اينح

 : اثيلع ةنيم'م دانت مقاول ىملاىدو ]

 أبيع فصل انه فجو رت اش امنا ثري

 يشير خاشلانا ةنيلا برلادؤ ماثاو

 انلاتخأاو من انلد ىنمتيد ايم فوصل ١!نشو مل
 كم ةتونص اوف يل ١ حاضص لاقن تحف

 كفؤ لع ةنيج١ مدان ماقاو عنه قاش

 لدي ُدلُرَِع ن ناو 0و أند تان ابوه لاق



 م , ' ْ

 ' وفعو مما ركذم كبرلو ةليعرلا ةسمداوعماثا

 دعل ايوضقد لك ذ ذ لشولع ةليبلا هداك ماقاو

 ةماىلع ةلسس اهملاوذ ماقاولو غد ف ىندن

 ماذاهكتمؤ بع 'انه ترلو هتما اياه
 ظ لبعل 'انعج تول و هما عضم ثالرلاع عمد انحلا
 ١ اتواعو م ٠ تقرا ةمالاب ىتمقن تاذ ىدمو
 دملوصتتا و و بلولل ضني لو ٌتاكصاَخ
 ظ هذه نا (ن انك ته لنماثل' لصلاة

ْ 

 ىيلؤؤ نهربو ركذم ف نفل انه ت 1 هتما
 مال ١ أيعد١ أامرال ىئكيل اهب

 ظ نعل وكاس م يل يني ا
 ٍ ظ متعدولربل وذ ل اذ مكتم رن ١ دا يفداعتن
 كردوومت ىتح عاديال الع نهوي مللو نال

 . دو اتنذ 'ىلع نهرو +وولا ءاحرت
 100 ع. اشنل ١ ىلاع نهر ئلطملا
 ظ ىلع نضرترو و ىدل١1 ذو ىثدلا ذا غدوملل ل
 ظ 0 لاخلا ىف عسو ءلوش اكلنا

 ظ هنه تدل هعدول ناك داع نهود مل
 انيلفمعدوجري ةلمس' بديل ادد ولاريصتتا

 قاعمن ةتعووا لا عدولا نعردول ىتح لوطي

 كونا لوال امكج' ناربظف غدومد «.اتنلاب



 انفاننكنملو معخرخ لع اكحذ اكد لطب
 0.اتن ىلع ىبلاكذو عدا ل6 نهرب ميفو ظ

 مهخ أمزم لك ذا ىدل اى نذل ىكح هذ اب كذع ىف ا
 (!ةباوكم اصداو ارذح ابد اب اكو مع اب نع أ
 مكدعو مل هرل رنا نهرب اًركىبل اكند مكح دن اك 2

 وذنب و رككم آر و مل مئاربلاوذ نهريو
 مآل هبل امثل مكح عذاب كم ىف هل نامملا

 ةدأوقرسولدلادب ديو تم كج قطز عرصخا ا
 مل مكحي ندي ةيوقرللاو م.اتن اع نهرب هضح 1

 ضراؤ نال ممتخاازأ ىزناانهانكمب ٠
 تا هئيبلا امرهرحاو لك ماقا عدذاي
 مم اك ابعرز ىزد اوهرل عدل اؤ ضرإلا

 يردي اازتع ناو و .ىرهد اهءى عقب
 نايل و مكلم 2نل و عهيع ن١ ةديث ماقا
 ىبعزا ةنيددرل ادذ ماكاو معادوبلا

 يذل ئبعل اذ ىنعقي نأخ عنه هتما خجرزو ظ
 منا ةيدالعر ءاناَكجمي ىلع دو ظ 01
 انه عديعو عنه ةتما ع رككم آيل و دبع 1

 هنأف ككذ لثمولع ةلئيبلاف١لجس ماتاو

 ولو نيفصت نجر انما يب درعا !يوطقي 1
 ] لك م اذان فصغم 2. مداخ د نيل وذ معتخا 4

 2و



 منأق ريهمو رك منعم لدا ةسللاأامزم فحاو

 لج,ني اجاحدىداولد ىكوهل مد ىصعي

 ىلع تلامس اوو ماقاو كم 3 م.رخ مل ثنا

 ةىةقيجحر فيل ئدل ميرضست نأخذ كف ذ لم

 ةحومل اهنامترب امزعدخاو لكراد ىف اعزاتت

 نيا غدارل اضاقد 'لمحي ةذيب ٠ ءأح'و عني

 د|ثارنا ةّيملا لج ماقا١ لجل داو
 اككيوضو صدد ثلإم بيل اكذ ىغ يه

 انوحخن ا ةّليافالا ءاقاو نقلاعتن

 ةّيدإق ١ماقاوايضشو هن ابق رح

 مهدلاو ا ماةاو 2 ١لجر ع مةزصن! ىلع
 ميسوم وم اهن١ تأف هربا :ءابكرو نا
 ىمحي هاءاو لبجر ع كك 5-5 ناداعايرا
 مدا 5 لم ل د ىو

 رخالجر ماذاو م ماكاو
 اهاتثا قالف نيل تاتا امنا هيلا
 لالو مولمم نكي ف ؟ لج اضوا فش! ؤ م

 لاق بياغ كيرلا درارلا ضمد نكلا
 اعابرارارلاب ىممي ةنشحد'لوؤساق ىف
 ١ يل الكيرشطف د مسمن ؛ارثد )وعود ىلا نول

 ءندؤئرعوه ْن اولخ رىدوُس نع امصنح نوكيال

 آل



 مكرثد ادب رد ن اكول هزكذا /ديزخال ايعرماد ظ 0

 اكن تاماه سال تن اكر املا نا ةنيبك'ماكأ 1 ْ
 |  ىطميوذاقل 'ناثبياهلا هبخالومل انازنم ظ
 معي هزانل ١ فصتي هس لكذ ١ كمي ىذلل ْ

 . نض|خلا نمال اه0'عيرلا عقاري «تيماذ قصتلاب ١

 )ف حوتخ هيلو عرملا ف 3 عدرلا عمدو ' أ ١
 ل 5 ةنيررغب مدرلانخا بي اضل ضخ اذان 1

 مادتن ذ اكان ا هتينلا هوخاماق "لج

 ينلائذ هنضال ولات اهماهكرو تاغدسا
 ازا ةشيئائنحا لج ماد اداه اون ١

 اهاوغو در ايل باف ىذلاو هزاد
 ضاع نان :ءاثدامل قادابل'لوقدو

 عدرل امو ىيتجالاد امل عامر ةثليوطقي ظ
 ”تاليعر .بيلإاذل ى الو ىرمللا تن الد |

 ةرربل !:ايهرخا مادا لجرم ةاراوابعوا |

 تنم تاز الانزز اد تن اكدانلا عه ن٠ ٠ ٠

 هلي ارخا ماقاؤرل اناره امبكرتاو تتش 1
 انبكرتو ةرخاو تن تم تامانالف نإ ْ

 ١ كدنو اهجاعو كتي مادد ف ىزذ ١و مل اون
 ستعيال و نافضد امور لاق هند
 نا ةمينلا اهثنحا ماقاولو توما طخ اننا

١ . : | | 



 تام قينس ثالث قم فالذن تتاكهنه
 مص نا ةيربلاغا مااودل اناره ابكرتاو
 نش زنم) وول رغ كيلا ق الامد تن أكرإرلا

 ىرلل مجول ١ انميرهو مل اتارنم اهكرتو تاغ
 ئيلاإتز دمبال نيتس ثاللع ةليسلا» اكا

 ماقد رل اهنا لعيمي ةاراقدأ لجن
 بن أقل 'تالذ نا ةليبلاداملا دف كملا
 ٠ ايضو عريات اودارلا مزهعدا نأك
 ومو نذ ١ اهرجارتاث قحسما ىلاوط اغلا
 يش داول دانه بل اىؤةش لشال ان

 تاحهسال ىلا انهنا ةن)'ماداد ةنال

 سوتس عازم وب تاه ايات انترتعابل '

 ه أاداأا هللا اما تماقاوانك تس امان

 ”اهرشاو ا يب :مانكرش ئطازكم وب اههوزرت
 قبولا تثو ىزد١موهارعب موس كي ذ عن

 ؟أاماالع ةديشاتءادا ةارلل نأ كفني ازا
 ىضاتد نافذ موس ةوهنبال اتا امنع

 مو أاىكشلاد5 اردد ىنَسس ب امزعدحا ملوش
 ايكو ثامملاب ني اللو ثارلاد قارصلاو

 ابهوذ ناك برد ىرحا .ة)ما تعاقاول

 عيم اضيااهحاىيينعمن موس ىلوالا ءانغب
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 الكت

 نبال مم ارحلاد امن ىممدو ىل والحامض
 اتدالف نا نبال اعد 15١ امانه ةيشيالو
 ملتقر نإ جل !اوضرادةسبل'ءاقأو هايالتك

 مييبلاتءاة وانك ةنس :مانكر مت :هازك عوف
 مون ككذ نعت ذك م وح ةاههجو د د١ ةالحالا

 لتقل اتقد الاله ةارا ةنسوةميال هاف

 اسمة ال توما تقوو اضملاذ لهب
 كود إىوعو لضمرخا بطب مذ 'مامو
 يا داعم
 بيلو هيرس ١ ىنمقل مذ اذ منّررحو ىكموه بلا اوؤ

 نيرا ذانملوصتن ١م نقود اربوعد ةسانكأ اننا
 يش اىذ مدقر ؤص بحاصو غري ادذو مداحلا

 مذ ١ىلع مداخل نمهردول طوولا نادئمهإ دا

 كسل اوؤ ءاكاذ نارحاهو عنه تاع زعهثما

 ةشاشدا تاز دوب متعامل هيسندملو هثبارمثا

 نهر اليس م:دانحلاو انيمذ سده ذخ اكدلد

 هدف [ثانحلا ٌنسوبَو دافكت !زدونتباكنلا

 ضعينولهراذكم دان يبلع! مدد
 هأيشمحلازع طءاتلاعم سل! اع عرق نيران امكا

 بدم قيساي|ريعوادإ تك الش ىواولو ولو

 فتهاحو رف راوال مقرا هرمفاو مشع ت فرع

7 



 انمهرلاو ناةثيمات دا 15 ءايزس 31

 اسرع مل دانه ناو ةنسرش عرض ن نما هه وزن
 نسحاسأ ةقيحولا لائازه هثباععثراوو
 فلوللسن تنث ثاو ةارلا ةُلبضتحا نا انهم
 تاق ول د نتف ا 02 نبال ةنزب نب لطب الو
 جي اهيل د تان عاوشل نلاع ةلئسل 'ةارلا
 لتتَيو ةازلا نود تاريدادلو نيالا ةليد
 ماكاذ مدا١و (.اتن اوعدارفن تثالزاداقلا
 ىياد مبرل و مب ١ وارإلا ةثيلا متجر اوإم
 م.اتنذ اب ىضتي هن اذ رل >ف هرم ميال 'و نه
 ارهرجئداف نيثبا هكرت تم لحر منش
 نمت مرهر و ئل ' لجرل !١ انه ىلعمل امينا ثا

 لم م اكاد لصرف نه ناك دارخال اهئواو عيص

 نا ةنيمل' اعئجرعاو ظ
 هكواشم ن نا ايهدحال سيل خبامف ايم !

 يةراو ضضامث اهوا

 اصرنم دحاواكذ ىدارارذ ١ ةحاس ةمولعلا
 توكب رتحاس ١ عم ارد 'ةقاذ ذاك كاتب

 واعمال حاصل قرطو وامل ١و لّمسن ١ حاصل
 امم ]ماس حاد اي درابجت هليشااماكا ئاف

 ىف امثردل اىةلع مهازلد احكيجرت صال نيد

 ديال يك اح
2( 



 قرص ارلا هر ورم ةهسصتر دد+فىشائو 9
 داورل تمس ' تإيعواذ ًامئعس ايهرحا : أ
 ىلا فعسن 'ىهرطن اكن اذ مل رنا ىتعدماو |
 مل نايت معاش - لوعسموهوا مكارحا يم ١ ظ ْ ا

 ظ لنا هنيمب عمرلوق لوفلا نوكتو كحل 0

 نامدإ الو مهدحا كدكرمإلاب 3 ١> قدرط نك 4

 مي حا وكدو اميج مدوبف عاتب ولوفشف

 ةميش "رع ىلع هيبصن قعزال 'فلك نا
 ةيس'إ وهاق١ثاو ملوبف هليبل'ماؤا ماو

 هراغ في ةءامب ميعرحا و لكأ مهوتقب يحج 0 ١ ٠

 أهناطنعرب عيحإون زعل مثالاث بو اص ةحجا ١ ظ 1

 لاعبي دي اف عدا اههع ةنبل ام ١ كعايطكءاقاداهلكثداشن'ءانزطق ةاشناو 0
 تلال ذ طاره زعيند لصد

 7 ام كد وعر ىطقي را الا 07

 ادن لا عت عمن ردال د ادبعيمم ال ظ 1
 ايا وغيي الد العب تأيعري فاطر | |

 أنصت امنعرحا واج وتمت امهرداف : مداطمش'او |«
 دانخا هني اجحت هبيحاصي ف ىذملا

 فضل! ن اطل غطا 5 اد ديلاكذ ةييب ىلع

 ص٠
2 



 اطمل اذصا افصن ملم ىصئلكد اىعدح تاكواص

 را مداطب ا لوجو

 لد [نمذيد نلعمل ف نال ١ نطل ! همانكشهو
 ل نيو تالح الحصر دىول ةئصد مماطملاةو
 نا ةيد' امنعنعا هاك مأقا هاش اموع ىحاو
 نع تبرلو ماش ءابحاص بد ىئل'ةأشثلا

 فركذ نجالشاتت اكن اذ ثدي ثمل ماش
 0 امد اى امم ىحار لك وامتي لا لصالا'

 لم عتيد رن ١ فس ود ىلإ نعو شامي ىف ىلا
 كرزنواضخ غري مول ١ ةأشل اب امم دحاو
 ىد د اراد 51 لهر فاقع س١؟اضخال

 ىلا نا ةزرلا هيلعورللا ماقان لع
 لاقوال تسلرارلا نه ىوعرل!لبخ لاق

 7-2000 للمس وهج 2

 لهن ماا العر هأعوا

 مهزيثىنلادعد وارلزنا ةلتيش ملعلطأاو
 اق لو لوتيو اصاوعد نادك هملعوغرللو

 د وز ضوئخ ثدغرملا دونتجوض انهن انهعب
 تنأف مللى اعلا عريش اذا/صاديلا
 قوام جب ديف قاعرملا ميوطق تاتا تارع

 هيو نفلا مادا َلَصم ارسع تاكصاق



 هينعووا الذ ىبع :داررل هذ ل اقوي تكذح وأ

 اواام الاخ ىل واعيد اىذ ةنيفهش ركخاوأ
 لصال ارخ رنا هالوهؤع ةليبلانبعل'ماخا
 قواسلاةْنش عبرا ةنيبلاوهماقاو
 نبعلأ ثوب : تاال اًممذ ٍلصِم هولا نول

 لاحزكك هبل عدوملاف ارض اما رشا
 لعإلا لكس لال صائب اى و شدو فىيعلا نيد
 ' ىلع ةثيشاة ارا تافاذا ةازل'لقني

 .اهنديلاجن ككل قتال ثالث ١ ت اقلطلا ١
 تاك اتهانكاناستسا ليك ١ ف تندو

 ا و 2 الُقْوَمْمَع اَءْذ اءرعلا

 تايوهليس لاح ال هراحدل او عاوبال اع
 0 لاقولو قمل نع دامت قرل ادا فال ببعلا

 ظ بمال هاج ملوف لود قال صالا تعانا ْ
 توو غابنال الع هتيشاربلاوذ ماىاولو
 مثول ىلع ةوبل انبعلا ماقا سب الذ ككللا

 تكفا ةسيلانتعلا ماقاول ام ضولخ لقتال
 دنع عثدنيرن معدد اكن اوعي هكتاعا (ولف 0

 (الع هسنعيلع قول ادرقا مد ىَنَقل !ممهوصخ

 وه مهربذ ىزلا لاهو رحان١ل اقل جري +
 ديلاكذ كوع ويل اقنيغيال نانا ىددع

2 
3 
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 كيا خريعب ا ءيصو اهل اب ن اكن او عاتحاكوهد
 قرلالع انه ةْنقااماناولو مالظالوف
 ف انالع ىو مولانل 2 تمارا لال
 ميس ال يف لولا نوكي نازوكة ضخالا
 كاوا تدور لاكاؤا عدول أك هعرد

 مسلان ةلا اماقاولد ملود لوغلا فاح

 كلو تضرارءلغلل لاك لعرل ١ ازكد هحنرد
 بلوف لول اذ ىتيلكي لدا تلاكو فد ئبل
 :لممواشهنب ةليد اق ةْيبلا آماثاولو

 ريض ايل اها ؤريغصل' ماجا ف ىزخا
 هيلا ليسلا لاكو ىطمعوفو !ربش ككتلحا
 هع اا ملا كتم تززخا امنا ىشيعإل

 كاسل امل أطل !ىلعو بجلامللا لوف لوقل أف
 بولطلا هديب ةليدلاق ةئيمااماقاولو

 ايوثامبلا يدل! وب اذا اص 0
 ةرككانرع عدلا لاق .ةلزتهإ

 تان امين ةميبلاد موزلا لوك لؤفلاف
 قرم اضدااهشب ةثيلل اذ ةنيللا اهأقا
 9 يو عا
 فمان امبل اوذ لاقخ ىقعاوا هت اهوا
 لوتلا فيببا لاو فيلا ىذ لوق لوغلاف

| 

ْ 
 ا
 ا



 لاه نكو مل ها انا ىف ملزممل اد ةحال ١ لوق ١

 نبل 'ىذ لوف لوم اذ قئغل اواو التسولا
 00 هولو

 امم حاد لك ماقاو نالف يقرع ةدالا

 لدوف ناكأ ذاالا لوا قلصل' ةنج ةتنيم

 اوبن تنم تضواخلا نه ند.امم ضاق ىوشللا
 ا رممخ نهوذ سب ىلا غيؤسب ال اركز معلا
 ىئركحا عثرت ١ قالق نب الك نيا ارا

 نانارخاولع ىوازنا نهرول عش انكو

 قه هيض كح و (دجو هيب مساركذو هع
 قولاك تيلاابا نانميرولاو .لجم ١ فكذ
 تم زها 1ز1 عقرب ل ىقرملا هتمش١اهريغ

 نلا .١1تانثا اه مصنب سل هلو قنللال

 قسمها ىشاولعال و تاثال الع لقت هدن

 لري ةاراو251لجر تمكوصتق رش اهلا دن اهلا

 ةلينلا ةلكوايللا ءاقاؤةتيد'م اكاد ملاما

 ىلكو موعرما ؛طاهاز ىلا بباشل ! ثؤلعل امج

 عابد البكو لمحو هرب نقل لقت هب

 هزل تلاع رولا محذ و تيه ازعاج راك دآ لجو

 هسامسا دويل اركذو بشل ىلع نيل ١ماقاو
 قرلادمسولاره أم ؟رحو ثيملا باوساو هرجو
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 أن الف ن اكتيلا ادرج وينا ةئيد'ماقا ميزع
 ثا ىئرللا هثلب لد | ىكئرلا ثدئااعرخ
 بترملا ةلحبو قلل إل تاس الل تاثيملا

 مس تانيا ٠ مم دو ومو العب 2
 م اعاخ هسازعاث ليمتد نكد . رن
 نحا لجر ىكعرل ١ ادا نا هثيدلا ىو

 وعرملا ةيس ليفت إلا نارا ولا اح

 مع ئازداركذو لجر عاش 325112

 ماداجؤع أل ارا ىل' ىاسال اركذ و هيسأل ثيخلا
 دن ناكاراجورملا أها نا ةميش 'ءدعئعرلا
 لقد هس لال رهأل الذ اأن ١ منوصح

 نهال وعرملا مادااؤا الا هيلعوعروا ةثرد

 مالذي بش تايتايرضق اضاف نا
 ده ىئرلا هاعوا ىلع ا
 نول مايشوف خص ة.ورسخت تتح لاقو
 نهردو بضا١ يبو مدوصعل وا دزطلاو
 ىف ودل لوضق نا محال بسنل ١ نائضع

 وو
 امهكد نام اوّتعذ ريال وع ندا مدا نهد

 ءاضعل اد ةركاشن غصت ال لول ايانمتل البق
 ئيللساف لرع ماؤه هل هئتناث ودل ١ فال



 هو

 بيابال ىلوال وعول اكبوصل انزع ٠
 ف مكو أت قف تاغض اك هورق اه مدل اخ ثح

 (تثارع لجتري ةنايركع و٠ ىواهت 'لكوصف
 هرينحو ا مسا ررهئات١ ل او هما ىف! دج نع
 كلاماداذ عراس ثراحا نار اهوب'و
 مد انه لش عد ناك ىعرلا ناةليي ردع
 مح تجاحاف نيحنب ىلع تنبي هشناعنما
 نعك هاوعرو عقذ رن ١ هز نحال مالسالا
 ا اهاعدام هسا نعاتاريم ناش امي ةءاشمعوعوا

 ةضوالا مالسال رمت ناكو هما نع ام اريم
 ىوعو مجرزيال مدا هل اديملا عرمجرسحف ىنعي
 هأعرااهواع ميلعوتممللا ةينليصَت الو ئكولا
 تام دو ماعز 2 ؟ثعرطعب ىكذ ىف مهياخو

 تاافا تلمول امال ةديجند '"'بحاض ناك
 سيل ذد اهوكرطارج مسا تايث ادع لبتن
 ىو ثييلازعواعر'اهؤتلوا ضمه
 محلل لل لعل لوفاوتزن١ :لوشب يؤ ولع
 هرم ساطع م لت عاينو كا بحر

 . يظل رنا عم ضال طوني لل كينج طق:
 فوأتفل ١ عماج 0

 نمتربف يضل ارك و تيل نإ ذر! قع نهرب
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 هوامجرملا هثيباعغ نالث تشادج نا هيصخ
 لوالي نمد ادن ئثيونمقي ال لدال ايىنعشد
 هيبال هيع ندا من! نمر ول ىف ادن ابونشداإل
 هيبول هل مهال ممع ند ا ثا عف ارد ''ضرف مهاو

 تاتَهرنو انكو مدني لوال انركش الش

 - كذؤن' عوج نعميفو ىأل ال عنب داق تيملا

 ش هرههك عر

 مساو ىيحم اذ ١ لاح ماد ١ هرحزع اثراكوا١

 ذل ازهر زي شاووس ندركب نم بدل ١2 هرك يف
 يع هشد اع نبا د١ انه ليش مذ مول
 / ليثو ىومسلاو ادخاو عفرش ليك نحوإ
 ثرل ابو كورنحز والا قفا ميو شويا
 وضل انه هرخزل ١ حاص لاق ىف اثيغرملا
 مرسخ هرك ذاع نا كغ اإل لوف' ىينا اقرشع
 اراه اكو وا اي ىواتفد' عماج لاك قداطم

 عمل ما حلا مداد انطن ىف الاخخلاب هلعوم
 أيد ككعوعوا ' لعا هسا كف ذ ئعالخا
 ًاعماف طق ئتولاعرل نك مواه مل لات
 مث ارياوا مم !ضخولاع نهرب هيلوعرملا نهرب
 :لهاعم ككليبو ىثيب نكت ل ل اتولو لشي
 وله لبقت فسويوا لاقو ليقن شف
 نا إلا ةلهامه شنب نكي ل ل ام ناب ثدو

 ىلإ

0 

 ا)] و



 فيلمك ماج كاررازؤامثم اوعمسىو ويش
 هيب ىدصخ ورسم ءاقأف تام قّصن

 لسملا نجوي البي تيما ىلعرل نيد ىلع ةشلصن
 ”ماداول و نامماضت فسودرج١لاخو ايهرتع
 ”طلصفزي ىف نوع من ارضد هتيبدحاو لف
 نآقصند امزين فسوبو ١ نعو لسن وذ ىج
 ' . ماس ماقاف فاو عمم ناثبا مل ويتم اهرف اك

 اف كراع ىنهتيفاك ءقومطع ةنيذاحما
 ةقساببكو اكو يسم نيددول حاكه لو صن

 نهرب "عجلان مهيد زها هد انش بابو
 ةينبلطتت موعوا هدوبرت نا هوصخن هوو ملا

 زم ماق'يشلا لوبي ”تيقوصتتا مآ كلل
 دبل اوز ماقاو ةأرملا عزه مهنيا ا ةنيبلا
 مالع مداخل ذف ىلا ةبسنب طدهشبا مفاة كيس
 اسيد ارثز١ ةارول'د لجر ىلع ةلب ماقا اتحا

 م المل ١ نا ةئرسل ارت ارما هرخا لب ماكاو 8 . ه 0 . -. 1
 لم هس تدي و ىلوا مالخلا ةديش أمهبا
 م وهل "نس ىوعو بأدب :ماهاعدا نانا
 ' طررب ناك ناو بسؤ عاصر ولا دجولا
 ىف انكىرخالا لبقت لاه يضقو تغبسماو

1 
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 كلت مد ضرب هأيشالاْءاضئلا باك

 ميصحّرشر و رل ركح د ىف ةركرتو ال داوم انه
 تاولذ لش تن ام امرا ىئهت حلا ثكما نا
 هل لبقو جيجرنب لبق الدوا تام اجترت ىنلا
 هام مك تكلشربال توملا ناهز نال
 مرر انخ' نو لع/ورب ردأ ور لوصعلا
 نبي و كلوا هإؤااوا ىبل 'ىذ :ءاهرحا مل اما
 ىنمقي ,تباد زم عرثع تيت ملأ فيلادذ
 - ولاو ع.اتنذ١ كم ىئري دال فرش 'كّنل امرب
 نم قسسسلا م اتذلاو ةراعاد .ءاجا وحن كري
 م. ان ىلع مرانخازهرمول هتراعاد ةراصاورخت

 (.اتنوهع بيد اذ نهم امير مك ةباو
 فوك ة و ولطملا كيل 'ئ الاخ مل مكي ةدنع
 ىرل بحاصو (:داحلام انا دلىو افلا ىغمب

 ىمعي لدار اىنذل ىض اقد ائنعقخ (.اتنل اد
 (.اتيل اروعد ؛لاعبم كلذ١ مدانخلا لاهئتح
 ةيرتخامتمد ال ١ ره تحي كن ١ تررقا كنول
 اذامنال هتنزبو عثرد ١ انه عسب نالؤإم
 ؤ ىعوالعتت ثداح كام نوف ىرتشلا عاب
 0. أننا داخلى داخاضجد ةيركذ و موتو /.اعزلا
 انيذلووعل ١ عّره ىف لاعبم كنار هذ لاق



 ملوضتف ةثيج'ماقاو نب اهئ اضن اد اول. 0 ٠2
 اواككوانب' ثرحك تاخد ميلجعرزؤمملا نامت 1
 كال اءاوربج هاوعو عسر عال ضدال ام اهرب )ا
 ادا ىوتفن١ ماج ىوعد مال اضد ١ ءاثلاو : 1

 دانا هةيصخزهو نون و هسانعاشإ رأ : / ١

 كنار انهي مرد اعمسسي ىككم اهئارقا 7 اا
 ضرامتردواضيا ععسي ف .انكشع لا ترذا |
 ضراعمالي ثودل ١ هيب ليقيث تاعذرلا ظ أم
 كيرلا ؟ رون لو تيلارإرق ا ميلك ئقدملا ماولف . 5
 كورك راوصتس' عمأج ىثرملا ةخب ليتنا 00
 تما ناوهو تحا نب ةءالعم 7 وع ظ 0
 0 ب ما 2: 0

 معمر فو ازرق نيرثعو تدي شا نس ا
 , 20و هرامح بهرضيل !يييصرما سلو
 ميلع ماداو تامهؤاخئبصلا ١ مهْضُف معركنع
 رايكادكك ذ نا ةنيب هياجوجرملا ماقاد ةليد
 اينمعمؤنا هع تاتا ال هدنرب لشتال تتح
 خا ةشعلا ع .ةدايشا هيت اون ' بامزع

 فاد او ىرزحا ةحوذ نم د الواو ةحدز نع
 ىهنا ةّةسرتوه لش اهاو تناكأمإا دالوالا 1



 تناعاشا ةثبةارلاةتماتاوةْيِبل'اوماقاأو
 فنكرل ىلوا 3 ارملا هوببشأ توملاتق ه9 كاع

 مذ د ثرحت زا هريخوعزق مذ احد ' ىدرظ
 م هليص ةسبل ١ اعاقاو دك تا ميحاص

 مودم جن ناارونعءدا ترو دا ىعدد
 00 دداداو بلا سمك ةكو وللا

 ناولع مم معد اد ماق ان نمل اد رعد أن ىلع

 رغم كولا ةرقدإم ىرذع جذر ود اذه
 ! ةئو ىلوا ؛ابل١ ةنيشوحكابلا هو منع

 ني يدا خل ناخد ابويا
 نام اههاقا ىلادز ناك ههالا ةبمزم

 ننم ىنع بافيوكع زاا5م 4221 .ىلفوا
 لاله مترعش امدن هذ. لاف ورشا تش امن

 لاممنُف ةشلااماداد امشرشع مهبس

 ميئعل ان نقولا يسن اب آد م نىوا

 ندم ىنع باغ ل دصن ١انمت ت1 دأ ظ
 اوهغمد مامن ىل ددل' و ذ لام مش
 ركذ ام نال ميلوعرلا ةّرربوا تننلي الد
 يراكال رب زع ىصل١ةينع و "د أن ىئرملا
 د اخ اقلطم للا ىف هاوعد ام مكرم
 يد اتداركذ فدل ابحاصو خراتش نع



 ددعوبت دال دان ؟ ل ١مل اح "داما وكل

 كرع دردارحاص ئوعد ن 0
 ش ةضبوصفقش د اتخلا ىوعركل اح

 ىؤ ع مارتكا مد لع دأ ءااززاتو ال
 معثو نارراوز نهر هنمت ؟رمد ددنلا١

 العترمل اى ذرع ىدا مال رشي آل ةالذ
 ين داول انه ح املس بوجود وشو
 نعش عم مارش ذولا ا
 مالي ص ةحيدتاالا د نب افدهتو

 ا اتت ١ نع متدلاوب ازكو
 - نس ادرداها كى امجدرل د يعسوباو
 عص ءاوثلإئىوعد نال عثرت ةعوصخلا ن١
 تااميرتال ١ كككد ا ىلطح ىوعد هنصبت
 ىتح ةليبإ اتصال اطر نكي مل محالاعا

 هريس و زوي اتقككح ىعب عرخل لاقول ظ
 امو قاقد الوب نتن 'ناكرلد هتيدب لمت
 دوز ل مهمل ١١ عتمنيال انغي اشعر
 تكاوعذ راصد موارب تعجل ,ارداوهو
 ون تعرفي عاد وللا قلطم
 معابلا عصر الو لصاوعنملا

 وو مز لعجول م ضعد

 ٍِظ
١١ 

 ا



2 

 فردا نمكتول اركو دالك الا ناك
 هصو وا هرهجاو مم ةصضررب اذ نا
 م جس يدر سس 6
 ةعوول ءجرنب ل ىنعد دا أن الف ناديل'وؤ

 7 زي زد زرع اظلاد ىملوهو
 قمار -ملوصنت فرش اعل السملا
 لهي , ال بي افلا ن المل ضرال ' عر نأ

 هلرتمملا ؛ ارحم ىضد'ضرال ! لاعاد اهعدزف
 ميلا اماق اول رش اوذ عوازل ان امسيعدب
 هايا ثاراو هراحإاوعدا ىلوا ملرمم اذ

 فىفلاواو اهاع وأو دش نيش ننم اهب

 كي رلرمل ١ انيق ةخب اهاهاو كنك
 اًناءمايكرتو فاتام لومبوتح ىوكرلاىف
 مؤ ةّيف ةنس'اءاذاد كن ذ لاكولىل
 مث لح ثم اثرا معيض ملععوا كواربلا
 نار ناكدبل5١ذ لاعف ةلئس ماقاو
 ىممي لو مةومال و توصي عن حو باغ
 وتر عسي ال ةنزد م اكاد متوكمكح نم
 "تلتخأ .ىئلا ككم تادش ىف لوضن
 لماداو تراث ل' توم تادان قة ةثرولا

 هو ثرالا ةدابن رب مة ةليبلا
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 هذال هثراوو تيل ناد فدانكووك
 يغني اميحركأخلانع ةنيب اساتاو'عمعمل ١

 م رتولغال نيالا ثاربلا ن 0 ا " ١

 ا ا هتيلو ىرل و وهو جاب ١لاقث ىريشادنع م
 يبن ١ هس ئرتكال ال ترلواه ال :لطاي كاوعو م

 فولعل انكم ىو ال اذا اهات لعل اذ ١
 ناخمللوتل اف ىدنع ناكل وتد عدابل اد ككرتع '
 هسبلا امانا ناورل ىقشب ةئيبايهدحا ماا 0

 امن اينأل لوا ىوشملا ةليب فد ى!رتمذ ْ ا

 امجاشال لوا ايي ' ةيديريرشمو ميد هىص

 ع اوؤ نهر هنعمل اكواع دع مرد

 امرين فلانا ىعرملا نجرب نهرا

 تنام قبس ال امصخرعضد ىكهرتا

 واذ نضرب و اتلظعاىكععدأ نهرل ئوعو
 مواهنبال هاذلقا مث ىنم هثب رش كناميلاوز
 ىوامدانلا ة هنو اتلطم اكتم عوا امنه لكذا

 6 هريتحزل ىف ممامتو ديل اكد ىضيذي ليقو

 كون رداع داخل خد أخو ىحاو دم ارت إ وع
 دنع كئرامألات د نأميويشا تاره اوذ

 ا فعن ذوكيو ارث اخ كي ارشب ضرب ملو ثالث
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 تر - -



 حمد تدق عب مل نب هد ومحب ها فلوخال 31 عجرل١ انف 5
 تب ديكس .: .1 ذا نصرلا ىف ة ىف

 ةشئردوهملا هسا كرم يده دع

 اتقول سا
 00 7 ناكفدماوذ يروي يدع

 0 فيس قاكولد ارد ١ تال

 9 ىئثىللا ىوع و ون

 مود 1م هر و فلا هْض

 يتب دهب كك ذى تاك ١ سب

 8 0 معا نام 0 يوي
 فرش املا انضذ هيلا

 ىعبإ جلع 1 انهت نارها ءانخلا لا

 عيسب ه١ مد ايكو ا هو اجا ككي قي ممن 0

 0 و سا 0

 070 د ومما "ماخاف هايم مهم.

 كك كو ل ذ ف نكد لنا ةلئب ذةعألو ةمولاك كي ذ 0

 كل نكد كت ذ لع هني هنيزبنب
 لمن للبن جلا 5

 ةمشمل باب :نئابيلا 5-5 ىاوعرلا“ 0

 ى ايمي هانولام لح منال مهن نان آت رمي 2 '

 يسب



 توم لوغ ةآولا حا! وا لتفناو ظ كات اش ناي حزنا ناها ارنش و تاعوا ' 0 َ
 ينوي نانثا اهرخاد بائل'اهحور

 نا ار لحرشز انج ىرش اريخاد١ توما ١ جنب اععرجلا توملاب اهورحا ىىل'ا ناك 1
 نيم ينوباامالا لالخ تحال مانت 0 ا اجرزوحرخا نانللا ناكذ اد رخا جمعت

 رخا رهزوجو دعا نه امل كتعاذ١ ناهخ / ْ ماذ تادايمت زم امد اميشف لتصل نبا 1
 ىوا عرطباق ناني ١ مجرجو معاج هلرع م١ ١ لهرعتل ١و نبانثا ملوعو ىحاو مخرج تا ١) رائد داعاربتىنعو اهجرثع ىلوا م رثجاف ||

 اذأو زاحولا زم يك زلنا ؟ر'ب
 كلا مانا ءل ارعل !ىلاع ةئيبل ايعرملا عاخا
 هنييل ١ماداول ايكدرم حرج ع ةنيملا دلع

 م جلارعلاب ١ةنيم مه اتسا ىعيدا ثاوع ظ
 ملا هين توحا1 5١ .ميدرشليزضص م ظ

 م لاك ىلوا:عيبلا ةدعص نمرلا
 وهات سيسعرلادها معانا اذاد نفر! ءىلوا ا نيدجفلد عضد ةدجسب "قرغلاهررو ده ىوعرلا قف

 ) ظ | 0 اال قتلدقل امساج ونازل » ' ا



 ايف ةوعبلب للملا ١ ةرثك عقبال عجل اد تر
 تءفجوو مهارمز ام ىوعرداف ذه ٌقرءاهلع
 لكزملا ١ ةزيبو قالطل ١ ةنيبو عأمتلا ةئيب

 ىداحأتملاو ىاللطلا هند قصت ةسبو

 ةنينةيمجا ذأ نهولات ادام
 ىلوارشرحلا ةين لصد 'ةدرحلا ةزدد و قرلا

 هذ مدرب بلاد 3ماحاول مايل 'لمتم ا
 دا اداو عسد ىف فلام قالا :م هاد عيب

 لوا ١ ةشف ىداكمو امس تءانشمتوا

 0 رو يلا
 مككضو واإرك مودرضو ١ رنا اعيش ميكا و

 كك“ 1 امم
 .داعكم ن أكو نال وذل ١ هركذ ىزل ١ ث اهكل'

 ايم امدوق نالت الع تم اك نال لدتا
 5١ ةروصات اذ ناكولد ىتعح دف انك

 لصملاّح هميم ميلع تمأكام نيت ضرعلا

 ىتعّرتَتد مانا ا ءردع نماشلا
 ىش ل هر و د١ ةزع اعملو !ىضاقلا

 ميلعرل رثرا زم اضد ١ مادا ىامجرغ مملع مل

 فس ونونا لاق اهرع لعق راني د ةداغب
 مذ اريج نع سر ص : ءابهرعركذ دهن دال اول



 بوزاملا ردا زخود اواوازئش - ةعولدال

 نهر د جيرمهو هدع ناك تود فوذاكاتأ ولا
 أ ”ايكنتسا ّدزاغوا هظدوووا بطغ
 راك تع ل اقرذاح بنس هزكناق رافز اضم
 ظ ىبشس قىصلا قوصي مل كن ذا قاحش
 كمل هن رقوض نآذ لأ جا رلكم هلو هند
 ف اهتعو متناع ىلا هوس ام وءاتنو تصاخ
 رق اضال ١ ىف مقعص لاهل د نحوي فسون
 هوتمللاو قوز ال اءبصل ١ ككنكو مهْنُك م١

 بقوا ةزلكو قارصتل ١ ىف بصخل ممزلي ظ

 آما ةليمل 'ىصلاتعسل1+اق١ناو

 ةليم املرتلا ماكاو تؤال' لبق المن
 رغوزوانلا ةتيف ةذالادعب العث اما
 ةحالصرمكةقعرتو ' تناك
 هتيوش إم داقخ ىذا عم ىه تلتخاف
 كحال د1 ىربشلا لاو حت ال اخ تع
 اخف ثداحءارثن 'نأل رول لوسان

 ةذش ةنيلا احاقا ثاد تاقوالاب؟ئىإلا
 تهكم ىداعرتا ب أى ص ٠ لدا ىوشملا

 ةنيب دات اتاولو مقرسلا تينا
 قضندو ى تدع قح ىقرس ؟ءأاتللا اذه نا 5----

 قى"



 مثرو نال لكم نا ةِئيِب ديلا هذ ماقاو

 الهق ثح هنيرتشلا مث ةنسب انه لبق هي زم

 بادو فسول ىقاو مقهسح 3 ارقع امنع عذد

 "ميلر هضعل 6 ننداضنلا فشلا

 ماقاف نرش نم قرم ناداه

 رايكل'انه نا ميحويل ادذ ماكاو جرس

دا معرب قيحو مت ؤشم نود ةسو كيم
 فرس ر

 .٠ خه 0 ىعورملا شاه عجوتمول عدي 5. نا عوبذ ناكرتم

 قلحر ايلا ما ةمفك ائداعو

 لصو ماداملجسءاخ لحر مهددو رد

 ىنم كك ذخ ةراكو تددول' ضن: 2عووملا

 هدب قل ىزلاءا هتيش'ماكاومتل

 ل اكول نه + محرخا لكوملا ت١ مهد دول ©

 دوببس نا ةسل 'ماتاوك كككْنكو مثشن تلش

 5-5 مهدد 3 لعر رتح كف ذ لشومع لكولا

 ه9ع وعر يناخ كجم ةلاكود لج اهاعوا

 مل اكد الع ةنيبل١ ماق اقّرذ اكرلاد نوح !هاوعذ

 دبش نا لكلا رانا طع هيلعجرملا مادا

 جوش كطب عجاتسادادوز جونيش لبكولا

 تاره اثد ار اة ايغع فكي د فيهعت تاو ىعرملا

 رارق اع امر 15121 امّيس للعم ول

 مم هدام



 اضيءاوا فزع اف نادورح اما نيرهاشلا
 لدمتن جو كعمل اف عام 0 اءق ناكيرش
 ىفاملاب !دوا ”تادصاق ىواعد:م متداهت
 نعجة ا اتمام ١ طاتن امز ةيقشملا
 لست تن اك ن١ ةمقاد نع لمس ولكم
 همرهاذلا تاي اورلا ةأنباصانع ةيدووم
 مرعي قغي و ميل ١ لي تاق ميم ف الخ ووب
 ١تّونصا اروي تاك ناو مارد مزمل اغالو
 هنأ د اتباوص ١ عمئلا نوكت تارع اكهل١ قول
 مي 35 مداشتجا خم ال ةدايضاد مرتاعمر

 هرم قدر تفث و ويم ام تيد ١ ذوو لولا

 ةسارك رجعو تسوبوت اهةتطيلا رو اريهو
 0 اا ماب _ 0

 01 ا كو
 اجاب ةنينح ي باصصا مم لت
 ةنيحرد ١لف اكتاو مععد +ؤاشدلا
 و اك نا شاه هاحاضو تاج
 لل طاطغب اضمن اك تاعؤو صع ىدلتا
 22 سأتلا لاوعل فد ةيحاص لوط نخاد

3 

 ب



 أيخال املود د اتي (هوحن ودلع اسلاو متعرازملا
 ماس لاق ككذ كس امذد ككذ لع نيؤاتح

 ةظعلاقو مداد هيل ضنا اج لعدد ىروجلاءتت
 شن ةورئ ال ةديلحد ١ لوطن نخاي كوالا ت١
 ال ١ نخائدل اًكنْيجم كيرلا ا هشنل اكو | ىطلا
 ل١ امر فحام نتازوع الو مَقَشح ف! لوغد
 0 ترا 35 د لع املاو ٌمعواراة

 ف تالاق بيصخ اهم اسرع ع قلم م

 د انيجالاا ودول ميتمب لاك هعبسجكوم هشلا+:
 ةوسضللاو نيس اننا ةقرحمو اجوسبملا ا
 2 تاداعم مامناو لواملاو كيلو

 اذ تناك تاه الرع ذ 2اس اعز أاكناو

 اتباع مداعو :اهلويجناءاهرزوي اب أضم

 واخ ءزعدى ىدىع ثوزحأتملا اين قفداو

 سود ههنع ببؤجوه اج عنة وديوجب
 يف اوعمجاو متل ذو اريد !ةءاصخ ]يحاعنا

 0 ماللع أىدلا عيوب ةلو اش ةلا.نا ككصلا

 لورتهوتلاسحلا عزه انمحاذ باك اؤام

 صاد اريج ميو ارملاو عرج تسل جال !لبقي
 ١ هربا ميد بيبو هس

 ١و ايش تاصود نإ ةجولظنم عش ذو 2و



 لشن اهنا عصتاذ لسن ولذا لمت لي هدوع ىلع
 اهاخميومتدوا هيميد ةوارولا' تناك اوس

 يةونرلا هؤارعت الك د تلامحل ١ 5. عيشم ال
 قمل او ايش لمن واذ اهيذ عيتدو مل ارحل اف
 قارحو ةيوشو ةوارملا تناكأذ١ هزرعولع
 ١ نزال الك توزتل اريشي نا ةيوتمل'دادعلا
 كرتمل او عطاتل الع ىنرطل "هيلع عولمملاو
 ميلاد مرا وع عورجلاولماتح الع هيد
 مك اديس ضن ذل , كوه ناق انزل اد داما ل كىمتسم
 قب !ىرّررلاد ههسركى لمن !له كك لق 2
 عصليهو ميعساوطمرمصاوودأشلاد كككافو
 اناهقف ةنس! لعروس ل 'واتء ام ١ بنك بف اغ 2
 342 عيت لالا هةضيرلا ةدارعل'ل اشو
 * ين نان عستبلا كرسبي مم ' لها غلو
 ددو مل إىل اؤ حداتالو ةدودرعرع ؛ الوه
 هجاول نا ةقشحد !زع لب انحاء يذل ا بحاص
 يغموؤنيوو كبت اقلطم هذان الوق عنمت ال
 قع ل اصخضخش مم اضع ت اوولاو هيقفلملا
 ني ورع راصيرت ١ اًمح هرب داو

 ذاهب لقت ول قح ةرجامذثلؤعم اخول ما ركذ اه . ىعأي تن ةدارعل لب ىكنكىيلد ةذاوملاب

 و



 1 أمد متو اهتل شن دا نيكول اكقخلاككذ ف ميلع
 لكل ' نايضو ميتا ةلمملا ال امش لكووه

 لتقل ومل» نررل ام مقو ايش نوح نيدولا ضبع
 متواهيلشنال ككيرثلاو مذ ئدووهامد مثواه
 0 و » ةشقلا 2و كك ذوغو مذ كر ئه ام
 3 اكناو منوبرل نيارلا بد هدا داش شت

 نيرل ١بو ف.اتمل !عماخلا عش و 25 اسئقفم

 ريوته ولها ال لاي متو د مةويرلا هعيش
 زوالا هع هللوعش نما لاك مثهو مكون اد

 فجئردو أديس ممسن ىاتس نال غد لحر لحر
 ىلا ىاوحل' دايس لضتالومتهو كذا
 اللف قوكن مول ىجفيساتل١لاومافخأم +

 ىق ناشالا هد امش لشالو اقسن ةوكف .
 ناحادتتزةدامش متعمد مضل املا 37

 ىرلأ فاصل لايم صارلانخ او ىدالكسلىق
 لضم ول ىاخائااعوط انعتخايو مارد 'ممح

 ةدحاو .ةدايبوتكتد مهذبا 2و مثعو
 لاجا ليذع ملطد ال امذ عل اد تلك اع زم ةزح
 هلو لايعرا ب الغني لكنا املأ *دالولاك
 ىلنعو زم اشعونع اةمرنع هد ايل 'ةخمل طوتش

 قو يعاب ة. اريد امل ا



 ا

 ظ : ظ 1
0 

 لم اهنالع نانبال تيتو ىوتعل )يلعو ظ ١ ١
 ناو اعادت قالطلا ترج تا اعما ش ظ 1
 نان لاك الضو لقت ول قدلاطل ١ أمرعا تعدا 1 5 0

 / ووهو رش ىوتسو قس! ونحوه قالطلا ظ ااا
 لشت ىوغرلا تهرمن اولفاههدعو ىوعيلا ا
 ' ةتيكوايمردإ دوه من تلك ترحد اذا انكذ 0
 ظ ضايتلع ال١ تكدمتوتح اهيحضي اهل لس نكت 1 ظ 00
 | 2 ىيضن الو فرج اذا ىوعرلا تيغنش نعد ظ ١
 َ مداضل !ؤرَتَمَو قوغعرلا تجزرعاذا ١ هنن امك 1 ١
 6 . كولد متدامهسذوخ نيرلا ضيوف لولا 1 0 ا

 ' « ق«اضل تف اهوث لالؤقكوقوزحر ىتنا ٠ ا
 | ثداإل ل اقول هزعضم ول اضف بكىدداالو ظ وا

 000 ىيبازمخد هحوضو هوب

 م هتبه جمنو مضت ول نياول ا هيلع منيع
 .ةاهثيالا ءاضرلا ثظقيولو لم 10 0١

 . 'ةداهشي تيثيدلو نين ارماو لجر وا نيلجر 0
 كا نافراخ تبول انيشف تاوزنم ءاضنا 0 ١

 ١ تيحيوكو ارا 2و همترسا امك ىتحاشلاو 20
 الك ناد لع وا تل ةدانيك ءاضرلا 1

 ا قةوؤاع تتمالو ةاوسلا 011 دامب : 1

 هيكل تلت تير ١ مامال امنع ليثو عوض ْ ١ 0 ١

 ل



 يمرغخابعب اههرحو ةاا هاو امين هلع:

 لاش 'اييلع علطي القل اضل سب نخاف اي

 ميكا 3 65 ةبشا امو ةوثناد هداك
 : مزج و تاتثثا طوحالاو كوع ةدحاو ةْما

 نيرا ايمو قيال

 لكم ماها تاس مع 2 ]مكر تع مسا

 كر جركشو هعر منوايملا حاصل اق

 .اهودااهحور ةرينص نم ذصد السالا

 قبح تايد تاجرا اضات هما ايعرا ميلا ورو لمة ضص ماحرجاا وأو كولا ١
 0 أمثل اد ىرا مكالعت اكو ةزيغصلاوإ قل 7 ١

 م اٌوذلوادنح تول دورْخأت ةارمل 1 غ 7

 مح اىدل اعداد ماقف عاصضلاب 5-6 04
 ؟مل و خاهرل د جم دارا مذ 1

 لحي ال هساعر باجا ولا كا اك ذذو 17

 :لؤاو 'عومم و "مايد نآسل م 0

 نمت رسم! هيج ىهضل ١ ثيامل امره الاحل لكس

 مث الو اميسا ' مزتب رخص ة ارا عيوزت نم
 تحماتح :ِساغ يولاو بالا تام
 توئافاهاعدا داو تفاشل ارز الحد فجوزت و 4

 اقرء اييىضق هامل ف ضيوف هديب مل نكت حلو .



 0 . 312 تن!لوؤل !عصذللو اشنج هن تبرز وذ

 3 ٠ نهد نذل ١ نه ه٠ اكمل انوع مه ئعرخا «
 7 قف ناكنادساهعملاك الما تبفا#

 ١ 17 كف نال ذوعرال نيالا خصل اح

 0 هدططةالابكاذااهاخ ا

 001 0 و ةالنوعت رفيقي
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